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І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА
1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА
Плана за защита при бедствия се разработва на основание чл. 3, ал. 1, чл. 5 и чл.
9, ал.1 от Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ. Бр.102 от 19 Декември 2006 г., изм.
и доп. ДВ, бр.51 от 5 Юли 2016 г.), и е съобразен с чл. чл. 137 и чл.145 от Закона за
водите, (Обн. ДВ. Бр.67 от 27 Юли 1999 г., изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г., изм. и
доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018 г.), чл.
46, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Инструкция № Iз-2695 от 18.11.2011 г. за реда за осъществяване на оперативна намеса
при наводнения (Обн. ДВ. Бр. 85 от 1 Ноември 2011 г.), Инструкция № Iз-2401 от
16.09.2011 г. за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и
аварии, свързани с опасни вещества и материали в сила от 30.09.2011 г., издадена от
МВР и Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
приета с ПМС №337 от 20.12.2012 г.
2. ЦЕЛ НА ПЛАНА
Съгласуване и обединяване на способностите и усилията на районна
администрация „Триадица” с възможностите и действията на администрацията на
Столична община, органите на държавната власт, останалите компетентни и
контролни органи, както и юридическите и физическите лица за извършването на
анализи и оценки за рисковете от възникване на бедствия и създаване на ефективна и
действаща организация за провеждане на превантивни дейности, своевременно
оповестяване, определяне характера и последствията от евентуални бедствия,
осъществяване на защитни, спасителни и възстановителни действия, подпомагане и
възстановяване на щетите от бедствия на територията на район „Триадица”.
Подцели на плана:

да създаде оптимална организация за своевременно прогнозиране на
възможните за район „Триадица” бедствия и последствията от тях;

да осигури организирани и координирани действия за предотвратяване
или намаляване на последиците от бедствията;

осигуряване на средства, необходими за оцеляване/преживяване на
населението от засегнатата територия;

да създаде оптимална организация за премахване на последиците от
бедствия.
3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

Анализ на опасностите и оценка на рисковете от различните бедствия и
прогнозиране на последиците от тях;

Организиране на превантивни дейности за предотвратяване или
намаляване на щетите от бедствия;

Организиране на дейностите/мероприятия за защита на населението при
бедствия;

Организиране на дейности за провеждане на евакуация и
разсредоточаване;

Осигуряване на необходимите средства и ресурси необходими за
изпълнението на планираните дейности;

Организиране на ефективно взаимодействие със съставните части на
Единната спасителна система;

Създаване на условия за бързо привеждане на район „Триадица” в
готовност за работа при екстремни ситуации;

Поддържане на ефикасен информационен обмен със съответните
организационни структури и своевременно информиране и оповестяване на
населението за възникнали бедствия, аварии и катастрофи;

Организиране на дейностите за подпомагане и възстановяване на щетите
от бедствия.
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4. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ
Плана за защита на населението при бедствия се въвежда в действие в
следните случаи:
Когато е обявено или има основание за обявяване на „бедствено положение” на
територията на Столична община/или район „Триадица“;
Когато това е заповядано/разпоредено/ от Председателя на Националния щаб
към Министерския съвет или от кмета на Столична община.
Председателят на Районния съвет по сигурност обявява „бедствено положение”
на територията, или на част от територията на района.
Плана за действия при бедствия на района се въвежда в действие от
Председателя, а в негово отсътвие от Зам.- председателя на Районния оперативен
щаб /РОЩ/;.
При възникване на бедствие или авария за събитието се информират с
предимство органите на Столичната общинска администрации и със съответните
предварителни указания – ако е необходимо това.
След въвеждането в действие на Районния план за действия при бедствия,
населението се информира периодически /или по предварителен план/ за
събитията произтичащи от неговото изпълнение. Изготвянето и излъчването на
информацията се извършват от официален говорител на щаба – пресцентъра на
общината.
Информационното съдържание се утвърждава от Председателя /Зам. председателя/ на щаба, или от упълномощено от него лице.
След въвеждането в действие на този план, мероприятията заложени в него
стават задължителни за изпълнение от всички,
касаещи длъжностни лица и
населението в района.
Със заповед на кмета се назначава Районен съвет по сигурност /РСС/, който при
въвеждане в изпълнение на Плана за защита при бедствия изпълнява функциите на
районен Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия и за взаимодействие с
щаба на Столична община. /Поради дългото наименование по нататък в плана ще
се нарича ЩАБ/.

II. ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОН „ТРИАДИЦА”
Район „Триадица” е един от 24-те административни района на Столична
община
1. Район „Триадица” граничи с други райони от Столична община както
следва:
- на изток/югоизток с район „Лозенец”;
- на север/североизток – район „Средец”;
- на север/северозапад – район „Възраждане”;
- на юг – район „Витоша”;
- на запад – район „Красно село”.
2. Административните граници на района са както следва“ бул. „Витоша“, бул.
„Патриарх Евтимий“, ул. „Фритьоф Нансен“, бул. „Черни връх“, бул. „Арсеналски“, ул.
„Козяк“, ул. „Хенрих Ибсен“, бул. „Черни връх“, Южна дъга на околовръстен път, бул.
„България“, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“, бул. „Свети Георги Софийски“, бул.
„Прага“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Позитано“.
3. Район „Триадица” е разположен в южната част на Столицата, в подножието на
планина Витоша с територия от 9,8 км.2, което представлява 7,1 % от площта на гр.
София.
Релефът на район „Триадица” е предимно равнинен с лек наклон от юг на север,
средната надморска височина е 580 м. надморско равнище.
Територията на район „Триадица обхваща както значителна част от централната
част на Столицата, така също и големите жилищни комплекси и квартали както следва:
Централна част; ж. к . „Иван Вазов”; ж. к. „Стрелбище”; ж .к. „Гоце Делчев”; кварталите
„Манастирски ливади” и „Кръстова вада”, и значително по площ парково пространство
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между тях – „Южен парк”, със застроената площ.
Перловска река е една от известните дълги маловодни реки, която преминава
през територията на район „Триадица”. Реката пресича и един от големите паркове в
София и район „Триадица” – Южния парк. В разговорния език на софиянци, реката е
известна и като „канала“.
Валежната обстановка е нормална. Не се типични големи снегонавявания и
дълбоки преспи през зимата. През последните 5 години няма особени метеорологични
явления на продължителни мъгли, поледици, снежни виелици и ветрови бури.

III. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОН „ТРИАДИЦА”
1. Към м. август 2017 година броят на населението в район „Триадица“ наброява
81 028 души. От числения състав на цялото население, децата на възраст от 0 до 17
години включително, представляват приблизително 15 %, като по възраст се
разпределят както следва:
от 0 до 6 години включително 5 035 деца;
от 7 до 13 години включително 4 958 деца;
от 14 до 17 години включително 2 252 юноши и девойки.
* Данните са към 10.12.2019 г.
2. Според националното преброяване на населението на Република България
през 2011 г., жителите на район „Триадица” са разпределени по възраст и етнически
състав, както следва:
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
общо 0-9
Етническа група
63451 5497 4460 8508 11026 8284 8487 7412 9777
Българска
57177 4715 4019 7567 9945
7537 7680 6745 8969
Турска
206
25
14
34
62
31
24
6
10
Ромска
76
6
6
10
9
7
33
5
Друга
593
24
23
63
100
103
107
72
101
Не се
376
26
19
51
55
49
54
38
24
самоопределят
* Данните са определени от преброяването през 2011 г.Ново преброяване не е проведено.

ІV. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И
ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
1. Правна основа за защита на населението от район „Триадица” при
бедствия и аварии.
Правната основа за защитата на населението на район „Триадица” при бедствия
се регламентира от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), (Обн. ДВ бр.102/19.12.2006
г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018 г. )
Реализацията на изискванията на закона се осъществява от:
- органите на изпълнителната власт на всички нива;
- местната власт на всички нива /Столична община, Районна
администрация „Триадица”, юридически лица и еднолични търговци,
собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи
строещи по чл. 137 от ЗУТ, като в училища и детски градини/;
- юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в
производствени сгради и в сгради за обществено обслужване (съгласно чл. 36 от ЗЗБ),
както и в училища и детски градини от по ниска категория /за техните обекти/ (съгласно
чл. 36 от ЗЗБ).
2. В Закона за защита при бедствия са дефинирани основните понятия в
областта на защитата на населението при бедствия (Допълнителни разпоредби - § 1
– от закона).
В зависимост от причините за тяхното възникване и по характер бедствията
могат да бъдат разделени на три групи:
І – ва група – Техногенни аварии и катастрофи /транспортни аварии,
пожари и взривове, с отделяне на силно действащи отровни, радиоактивни и
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биологически опасни вещества, разрушаване на съоръжения, аварии по
електропреносната мрежа, аварии с обекти от инженерната инфраструктура,
хидротехнически аварии/;
ІІ – ра група – Опасни природни явления и стихийни бедствия с геоложки,
хидрометеорологичен и биологичен характер – земетресения, наводнения, движения
на маси, градушки, бури, големи снежни натрупвания, замръзвания, пожари, масови
заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия на вредители и други
подобни, причинени от природни сили;
ІІІ – та група – Екологични бедствия / суши / и др. свързани с измененията в
състоянието на природната среда.
От наличните статистически данни е видно, че голяма част от инцидентите,
авариите и катастрофите, възникнали на територията на район „Триадица” са по
изградените големи пътни артерии, подлези, метростанции, ресторанти, дискотеки и
др. обекти от критичната инфраструктура. На територията на район „Триадица” няма
предприятия на леката, тежката и химическа промишленост, но на територията на
съседните райони има и при определени условия могат да възникнат проблеми.
3. От анализа на географското разположение, изградената инфраструктура,
демографската характеристика и рисковите обекти разположени на територията
на район „Триадица” се очертават следните основни възможности за възникване
на бедствия:

Земетресения;

Наводнения;

Ядрена, радиационна и химическа авария;

Терористичен акт.
Не е за изключване и вероятност от възникването на явления или инциденти с
неизяснени към момента произход, причини и реално обяснение.

Ч А С Т П Ъ Р В А
ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Територията на Столична община спада към опасните земетръсни зони на Р.
България, което е видно от Картата за сеизмично райониране на Република
България за период 1000 години.
Една от основните характеристики на земетресенията е че, това е
непредсказуемо бедствие. Затова анализа и оценката на риска при земетресения се
прави на две нива:

Средногодишен риск – оценява се на базата на сеизмичния хазарт
/опасност/;

Оценка на макроефектите от силните земетресения /конкретен сценарии –
даден магнитуд и местоположение/
И за двете нива, сеизмичния риск се оценява на основата на физическото,
икономическото и социалното въздействие върху всички елементи на социалноикономическата система. Необходимо е да се вземат в предвид и възможните
последствия от вторични ефекти.
Сеизмичен риск намира израз в очакваните загуби /жертви, ранени, разрушения и
др./ вследствие на земетръсното събитие. Той е функция от сеизмичен хазарт и
уязвимостта на района, която се определя от степента на загубите при един или
повече елементи.
В сеизмично отношение, съгласно приетото райониране на страната Столична
община попада в район с интензивност над 9-та степен по скалата на Медведев,
Шпонхоер, Карник.
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При възникване на разрушително земетресение от такава степен, на територията
на Столична община и Район „Триадица” ще се създаде сложна обстановка, както
следва:
1. Част от сградите ще получат пълни и силни разрушения, при което много хора
ще бъдат затрупани и ще се нуждаят от помощ, а други ще останат без подслон, което
изисква същите да бъдат всестранно осигурени. Почти всички пострадали ще се
нуждаят от разкриване изпод развалини и спасяване от вторични фактори на
поразяване, като пожари, взривове, наводнения и др. аварии. На много места ще се
активизират стари свлачища. Ще има недостиг от техника, оборудване и спасители за
провеждане на СНАВР;
2. Голяма част от обектите от националното стопанство ще излязат от строя за
продължителен период от време, а поради къси съединения и повредени инсталации в
някои обекти е възможно да възникнат пожари и обгазяване с токсични газове.
Гасенето на масовите пожари ще бъде затруднено, а димът и евентуалните токсични
газове ще представляват сериозна опасност за населението. В една част от
промишлените обекти разрушенията ще бъдат съпроводени с възникване на вторични
пожари, взривове и обгазяване с токсични газове, което ще доведе до трайно спиране
на производствения процес;
3. Ще се нарушат жизнено важни системи за управление и нормално
функциониране на обекти от Националното стопанство като топло-, електро- и
водоснабдяване;
Сериозни нарушения ще има в енергийната и водоснабдителната система на
Столична община;
Електроенергийната система в общината ще бъде нарушена.
4. Функционирането на масовия градски транспорт в по-голяма част от районите
ще бъде практически невъзможно, а др. част от него ще функционира с големи
затруднения. Разрушения ще получат пътищата /основните артерии и част от пътните
съоръжения/;
5. Ще се създадат предпоставки за възникване на епидемии;
6. Най-сложна ще бъде обстановката в централната част на района и в
кварталите със старо и несъобразено с антисеизмичните изисквания строителство.
Ще се наруши съобщителната система вследствие на:

Разрушаване на АТЦ;

Повреди по въздушната и подземната телефонна мрежа;

Блокиране на мобилните връзки.
Ще бъдат разрушени част от радиотранслационните възли и от телевизионните
транслационни кули.
Ще има недостиг на храни, питейна вода, лекарства, постелъчен материал,
посуда и на места за настаняване на останалите без подслон. В засегнатите райони е
възможно да възникнат епидемии в резултат на пълното разстройване на санитарно –
хигиенните условия на живот и консумиране на храни с изтекъл срок на годност.
Ще зачестят проявите на мародерства и кражби в засегнатите райони.
Възникването на бедствието ще доведе до масова паника сред населението,
което ще доведе до увеличаване на броя на жертвите и ще затрудни спасителните
работи.
ИЗВОДИ:
1. При възникване на земетресение с магнитут 7 – 8 степен по скалата ще
се създаде сложна обстановка;
2. Спасителните работи ще се организират и провеждат с използването
на оцелелите сили и средства, с привличане на сили и средства от други
области /Софийска, Пловдивска, Пернишка, Благоевградска и др. / и с такива,
които ще бъдат предоставени от други държави;
3. Силите и средствата от Единната спасителна система, ведомствата
на Столична община и др. сили и средства , предвидени за провеждане на
СНАВР ще са най-вероятно с големи загуби;
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4. Ще има значителни човешки загуби;
5. В по-голямата си част В и К и Енергийната мрежи ще бъдат значително
разрушени;
6. Ще бъде невъзможно да се използва на част от пътната мрежа /
затрупани улици, пътища, булеварди и др. обекти /;
7. Ще възникнат масови градски пожари, вследствие на които ще се
образуват и вторични огнища на поражение.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА
РАЙОН „ТРИАДИЦА” ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Задачите по защита на населението при земетресение са насочени към
предотвратяване или намаляване влиянието на вредните фактори и могат
да се разделят на три основни групи:
А/ Първата група обхваща подготовката за действие при различни по
характер и мащаби бедствия. В тях са заложени проблемите на :
- планиране и ресурсно осигуряване на спасителните работи;
- подготовката на ръководните кадри / кмета на района, началниците на отдели и
останалите експерти, имащи отношение към защита на населението при бедствия / и
силите и средствата участващи в НАВР;
- обучение за поведение на населението при земетресение;
Б/ Втората група задачи се изпълняват при обявяване на бедствено
положение на територията на цялата община или на район „Триадица”, пострадали от
земетресението;
В/ Трета група задачи се отнася до организацията и управлението на
спасителните и аварийни работи.
В район „Триадица” със Заповед № РТР17-РД56-270/16.11.2017 г. е
сформиран Районен съвет по сигурност (РСС), който да подпомага кмета на
района, той и председател на РСС, при бедствия и аварии.
Защита на населението при земетресение на територията
на Район „Триадица”
Дейностите по защитата на населението се изпълняват от звена, служби и други
оперативни структури, съгласно чл. 20 от Закона за защита при бедствия. Същите са
съставни части на единната спасителна система (ЕСС).
В съответствие с рамките на своята компетентност /чл. 65 от Закона за защита
при бедствия/ Кмета на Район „Триадица”:
1.
Координира и провежда превантивни мерки за недопускане или
намаляване на последиците от земетресения;
2.
Ръководи дейността по изграждане и поддържане на системата
за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване за бедствие
3.
Координира и контролира изпълнението на плана за защита при
бедствия на район „Триадица”;
4.
Организира
и
отговаря
за
обучението
на
районната
администрация и населението от района, за начините на поведение и
действие при бедствие/земетресение и изпълнение на необходимите
защитни мерки;
5.
Може да привлича юридически и физически лица за предоставяне
помощ на пострадалите в съответствие с възможностите си ;
6.
Може да поиска обявяване на бедствено положение от Кмета на
Столична община, когато не могат да бъдат обезпечени планираните
дейности чрез изпълнението на плана за защита при бедствия на район
„Триадица”;
7.
Организира и координира временното извеждане и предоставя
неотложна помощ на пострадалите лица;
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8.
Организира и координира предоставянето на възстановителна
помощ на населението при бедствие/земетресение (след заявка и получаване
на средства от Столична община) и оказва необходимото съдействие на
органите на Агенцията за социално подпомагане;
9.
Включва в дейностите по защитата /след искане от
Председателя на ССС / и създадените доброволни формирования;
10.
Организира
и
контролира
извършването
на
неотложни
възстановителни работи.
№
по
ред

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Взаимодействие
със
Дейности
Срок
Отговорник
съставните
части на ЕСС
ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА
ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Средства и
ресурси

Разработване на
стандартни
Група
оперативни
Гл. спец. по
за
процедури за
м. Април
ОМП и ЗБ
разработване
работа на
членовете на РСС
Извършване на
Група
анализ и оценка на
Гл. спец. по
м. Май
за
риска от
ОМП и ЗБ
разработване
земетресение
Картографиране на
Група
Гл. спец. по
риска от
м. Май
за
ОМП и ЗБ
земетресение
разработване
Категоризиране на жилищните комплекси съгласно ЗУТ и Наредба № РД-02-20-2 за определяне
на:
- очаквания процент
Група
на сгради възможни
Главен
м. Юли
за
за обитаване след
инженер
разработване
земетресение
- очаквания процент
на сгради
Група
Главен
невъзможни за
м. Юли
за
инженер
обитаване след
разработване
земетресение
- на очакваното
население, което
Група
Главен
ще се нуждае от
м. Юли
за
инженер
временно
разработване
настаняване
Категоризиране на жилищните комплекси за определяне на потенциално очакваните загуби от
населението:
Група за
Главен
медицински загуби
м. Юли
разработване
архитект
безвъзвратни
Група за
Главен
м. Юли
загуби
разработване
архитект
Определяне на потенциално опасните обекти или части от тях на територията на района
извършване на
анализ и оценка на
въздействието
Група
Гл. спец. по
което може да
м. Август
за
ОМП и ЗБ
окажат върху
разработване
населението,
околната среда и
9

№
по
ред

7.

8.

9.

10.

11.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

инфраструктурата
на района
Определяне на обекти където се извършва потенциално опасна дейност на територията на
района
извършване на
анализ и оценка на
въздействието
което може да
Група
Гл. спец. по
окажат върху
м. Август
за
ОМП и ЗБ
населението,
разработване
околната среда и
инфраструктурата
на района
Определяне на
обекти от
Група
критичната
Гл. спец. по
м. Август
за
инфраструктура на
ОМП и ЗБ
разработване
територията на
района
Дейности за намаляване уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура
извършване на
експертна оценка на
обектите от
Група
Главен
критичната
м. Август
за
инженер
инфраструктура на
разработване
територията на
района
разработване на
рискови
Група
характеристики и
Главен
м. Август
за
готови анализи за
инженер
разработване
степента на риска
на обектите
Дейности по планирането на защитата при земетресение от държавните и общинските обекти,
юридически лица и еднолични търговци на територията на района
запознаване с
плановете на
Група
държавните обекти
Гл. спец. по
м. Септември
за
и тяхното
ОМП и ЗБ
разработване
съгласуване с
районния план
разработване
Група
Гл. спец. по
плановете на
м. Септември
за
ОМП и ЗБ
общинските обекти
разработване
запознаване с
плановете на
юридическите лица
и едноличните
Група
търговци /които са
Гл. спец. по
м. Септември
за
длъжни да
ОМП и ЗБ
разработване
разработват такива,
съгласно Закона за
защита при
бедствия/
Дейности по спазване на изискванията за устройственото планиране на територията на района,
инвестиционното проектиране, изграждането и експлоатацията на строежи
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№
по
ред

12.

13.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

да се контролира
спазването на
Служители
технологичните
от
Главен
нормативПостоянен
отдел
архитект
ни актове по
архитектура
проектирането на
сградите
контролиране на
Служители
Главен
приемането на
Постоянен
от отдел
архитект
сградите
архитектура
Дейности по изграждане и поддържане на системата за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване
създаване на
система по линията
на оперативни
дежурни,
Група
Гл. спец. по
охранителни фирми
м. Септември
за
ОМП и ЗБ
разработване
и управители на
етажната
собственост и 04-то
РУ-СДВР
проверка
Членове
Гл. спец. по
оповестяването на
Ежемесечно
на
ОМП и ЗБ
РСС
РСС
Дейности по осигуряване на населението на района
определяне на
Група
Гл. спец. по
места за палаткови
м. Май
за
ОМП и ЗБ
лагери
разработване
определяне на
Група
Гл. спец. по
места за временно
м. Май
за
ОМП и ЗБ
настаняване
разработване
определяне на
Група
Гл. спец. по
места за раздаване
м. Май
за
ОМП и ЗБ
на храна и вода
разработване
определяне на
места за раздаване
Група
Гл. спец. по
на блистери с
м. Май
за
ОМП и ЗБ
калиев йодит
разработване
определяне на
Група
места за даване на
Гл. спец. по
м. Май
за
първа медицинска
ОМП и ЗБ
разработване
помощ
определяне на
места за събиране
Група
Секретар
и съхраняване на
м. Май
за
на
загиналите при
разработване
района
земетресение
изготвяне на
разчети за
Група
необходимите сили
м. Май
за
04-то РУ-СДВР
и средства за
разработване
охрана на горе
посочените места
изготвяне на
Група
Гл. спец. по
м. Май
разчети на
за
ОМП и ЗБ
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№
по
ред

14.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

недостигащото
разработване
оборудване/палатки
, легла, дюшеци,
фургони и др./
Дейности за организиране евакуацията на района
определяне
местата на СЕП
Група
/сборни
м. Май
за
евакуационни
разработване
пунктове/
определяне на
Група
възможностите на
м. Май
за
СЕП за приемане
разработване
на населението
Група
организиране
м. Май
за
охраната на СЕП
разработване
определяне на
Група
отговорниците и
м. Май
за
състава на СЕП и
разработване
техните задължения
организиране
регистрацията на
Група
евакуираните и
м. Май
за
тяхното
разработване
консултиране
организиране на
Група
временни
м. Май
за
комуникации в СЕП
разработване
организиране на
Група
медицинско
м. Май
за
осигуряване
разработване
организиране на
Група
услуги и раздаване
за
на храна от първа
м. Май
разработване
необходимост
определяне
Група
местата на ЕЦ
м. Май
за
/евакуационни
разработване
центрове/
определяне на
Група
възможностите на
м. Май
за
ЕЦ за приемане на
разработване
населението
Група
организиране
м. Май
за
охраната на ЕЦ
разработване
определяне на
Група
отговорниците и
м. Май
за
състава на ЕЦ и
разработване
техните задължения
организиране
Група
регистрацията на
м. Май
за
евакуираните и
разработване
тяхното

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
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№
по
ред

Дейности
консултиране
организиране на
временни
комуникации в ЕЦ
организиране на
медицинско
осигуряване
организиране на
услуги и раздаване
на храна от първа
необходимост
определяне
местата на МН
/места за
настаняване/
определяне на
възможностите на
МН за приемане на
населението
организиране
охраната на МН
определяне на
отговорниците и
състава на МН и
техните задължения
организиране
регистрацията на
евакуираните и
тяхното
консултиране
организиране на
временни
комуникации в МН
организиране на
медицинско
осигуряване
организиране на
условия за подслон
на населението –
дрехи, одеяла и др.
организиране на
доставянето на
храна и вода
организиране на
продукти от първа
необходимост
определяне на
маршрутите за
транспортните
средства
определяне на
маршрутите за
пешите колони

Срок

м. Май
м. Май

Средства и
ресурси
Група
за
разработване
Група
за
разработване

Отговорник

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

м. Май

Група
за
разработване

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

м. Май

Група
за
разработване

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

м. Май

Група
за
разработване

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

м. Май

Група
за
разработване

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

м. Май

Група
за
разработване

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

м. Май

Група
за
разработване

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

м. Май

м. Май

м. Май

м. Май

м. Май

м. Май

м. Май

Група
за
разработване
Група
за
разработване
Група
за
разработване
Група
за
разработване
Група
за
разработване

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Група
за
разработване

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Група
за
разработване

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
13

№
по
ред

15.

16.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

определяне на
Група
изходните, крайните
м. Май
за
и междини пунктове
разработване
определяне на
Група
отговорниците за
м. Май
за
всеки маршрут и
разработване
техните задължения
организиране
Група
осигуряването по
м. Май
за
маршрутите
разработване
Изготвяне на
разчети за
транспортните
Група
средства,
м. Май
за
необходими за
разработване
провеждането на
евакуация и
разсредоточаване
Организиране реда
за връщане на
евакуираните по
места за постоянно
Група
живеене и на
м. Май
за
разработване
разсресоточените
културни и
материални
ценности
Организиране
сдаването на
Група
местата за
м. Май
за
настаняване на
разработване
собствениците
Дейности по осигуряване населението от други райони
определяне на
пунктове за
Група
посрещане на
м. Май
за
население от други
разработване
райони
определяне на
маршрути до
Група
местата за
м. Май
за
временно
разработване
настаняване
Дейности по осигуряване на личен състав и техника
актуализиране на
списъците с личен
Група
състав и ведомости
м.Август
за
за отчет на техника
разработване
от запаса
изготвяне на
разчети за
Група
необходимите сили
м.Август
за
за охрана на
разработване
горепосочените
пунктове

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Ст. Експерт
по военен отчет

Ст. Експерт
по военен отчет
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№
по
ред

17.

18.

19.
20.

21.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

изготвяне на списък
Група
на лица от района
м.Август
за
владеещи чужди
разработване
езици
изготвяне разчет на
необходимата
техника за
Група
извършване
м.Август
за
евакуация на
разработване
населението от
района
изготвяне на
списъци от
медицински лица
живущи в района,
Група
които да се
м.Август
за
използват след
разработване
разрешение и
тяхното
разпределение
изготвяне на разчет
на специална и
инженерна техника
Група
м.Август
намираща се на
за
територията на
разработване
района
Дейности по обучение и практическа подготовка
Членове
членовете на РСС
м. Септември
на
РСС
ръководствата
ръководствата на
м. Октомври
на общинските
общинските обекти
учреждения
администраци
администрацията
м. Октомври
я на
на района
района
управителите на
управителите
етажната
м. Октомври
на етажната
собственост
собственост
Изготвяне и
населението на
разпространяв
Постоянно
района
а-не плакати,
листовки и др.
Приемане Плана за
Членове
защита при
м. Септември
на
бедствия от РСС
РСС
Утвърждаване на
Гл. спец по
Плана за защита
м. Септември
ОМП и ЗБ
при бедствия
Актуализиране на
При
Група за
плана
необходимост
разработване
Контрол за
изпълнение на
Определени
Периодически
превантивните
служители
дейности

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Ст. Експерт
по военен отчет

Ст. Експерт
по военен отчет

Ст. Експерт
по военен отчет

Ст. Експерт
по военен отчет

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Кмет
на
района
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
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№
по
ред

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА РАЙОНА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
1.

Дейности за изпълнение на неотложни мерки за намаляване последствията от земетресението
получаване на
информация за
Оперативен
параметрите на
Гл. спец. по
до 5 минута
дежурен на
земетресението от
ОМП и ЗБ
щаба
Геофизичния
институт към БАН
информиране
населението на
района за
Оперативен
Гл. спец. по
параметрите на
до 10 минута
дежурен на
ОМП и ЗБ
земетресението,
щаба
чрез сайта на
района
информиране
населението на
района за
Оперативен
Началник на
до 10 минута
дежурен на
параметрите на
-то
04
РУ-СДВР
04-то РУ-СДВР
земетресението,
чрез патрулни коли
на 04-то РУ-СДВР
извършване на
Сили и
Директори на
При необходимост
евакуация от
средства на
до 10 минута
общинските
/след направена
общинските
общинските
учреждения
заявка/
учреждения
учреждения
събиране на
Оперативен
информация за
дежурен на
Гл. спец. по
до 30 минута
състоянието на
04-то РУ-СДВР
ОМП и ЗБ
ПОО
04-та РСПБЗН
събиране на
информация за
състоянието на
Оперативен
Гл. спец. по
обектите в които се
до 30 минута
дежурен на
ОМП и ЗБ
извършва
щаба
потенциално опасна
дейност
събиране на
информация за
Оперативен
състоянието на
Гл. спец. по
до 30 минута
дежурен на
обектите от
ОМП и ЗБ
щаба
критичната
инфраструктура
Членове
Председател
провеждане
до 60 минута
на
на
заседание на щаба
щаба
щаба
отдаване на
заповед за
Секретар
Председател
обявяване на
до 120 минута
на
на
бедствено
щаба
щаба
положение в района
изготвяне и
Секретар
Председател
предоставяне на
до 120 минута
на
на
информация на
щаба
щаба
16

№
по
ред

Дейности

Срок

пресцентъра на
района за
извършеното
/предстоящото/ за
информиране на
гражданите по
повод на тяхната
защита
събиране на
информация за
Непрекъснато
състоянието на
след
населението и
земетресението
сградите в района
сформира екипи от
районната
администрация за
до 180 минути
първоначален оглед
на силно
пострадали сгради
сформира екипи от
районната
администрация за
до 180 минути
първоначален оглед
на речните корита и
мостове
оповестява
населението за
опасност от
до 180 минута
преливане на
речните корита
2.

Провеждане на спасителни операции
определяне
районите и обектите
за провеждане на
до 120 минута
спасителните
операциите
разкриване и
спасяване на
веднага
затрупани хора
спасителни и
сортировъчнооздравителни
веднага
дейности и лечение
на животни с
травма
изготвяне на
справка-искане до
Столичния съвет за
сигурност за
необходимите сили
до 120 минута
и средства за
провеждане на
спасителните
операции

Средства и
ресурси

Управители на
етажната
собственост

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Отговорника
за връзките с
управителите
на етажната
собственост

Служители
от
районната
администраци
я

Секретар
на
щаба

Служители
на
районната
администраци
я

Секретар
на
щаба

Оперативен
дежурен на
щаба
Оперативен
дежурен на
04-то РУ-СДВР

Секретар
на
щаба

Членове
на
Щаба

Председател
на
Щаба

При необходимост
/след направена
заявка/

Оцелели
граждани и
близки

Секретар
на
Щаба

При необходимост
/след направена
заявка/

Оцелели
граждани и
близки

Секретар
на
Щаба

При необходимост
/след направена
заявка/

Членове
на
Щаба

Секретар
на
Щаба

При необходимост
/след направена
заявка/
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№
по
ред

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

организиране
посрещането на
спасителните
Членове
по отделен
отряди и
на
график
отвеждането им до
Щаба
определените
райони и обекти
евакуиране на
самотни възрастни,
При
Членове
неподвижни или
първа
на
трудно подвижни
възможност
Щаба
хора
Оказване на медицинска помощ
извикване на
определените
Определените
медицински лица на
до 120 минута
медицински
пунктовете за първа
лица
помощ
предаване на
Оперативен
сигнали за
непрекъснато
дежурен по
медицинска помощ
РСС
на тел.112
Оказване на първа психологична помощ на пострадалите
извикване на
определените лица
Определените
до 120 минута
на пунктовете за
лица
първа помощ
определяне на
Определените
местата където е
непрекъснато
лица
настъпила паника
блокиране на
местата където е
настъпила паника и
веднага
04-то РУ-СДВР
недопускане
нейното
разпространение
Овладяване и
Началник
ликвидиране на
веднага
отдел
екологични
ИКИИ
инциденти

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Секретар
на
Щаба

При необходимост
/след направена
заявка/

Секретар
на
МКБППМН

При необходимост
/след направена
заявка/

Ст. Експерт
по военен отчет

При необходимост
/след направена
заявка/

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

При необходимост
/след направена
заявка/

Ст. Експерт
по военен отчет

При необходимост
/след направена
заявка/

Ст. Експерт
по военен отчет

При необходимост
/след направена
заявка/

Началник
04-то РУ-СДВР

При необходимост
/след направена
заявка/

Председател
на
Щаба

При необходимост
/след направена
заявка/

При необходимост
/след направена
заявка/
Операции по
По
Членове
Секретар
При необходимост
издирване и
допълнителни
на
на
/след направена
спасяване
указания
Щаба
Щаба
заявка/
Дейности по защита при радиационно, химическо и бактериологично заразяване
информиране
населението на
района за
Оперативен
заразяването и
Гл. спец. по
до 10 минута
дежурен на
неговите
ОМП и ЗБ
щаба
параметри, чрез
сайта на района
Защита срещу
взривни вещества

непрекъснато

04-то РУ-СДВР

Началник
04-то РУ-СДВР
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№
по
ред

9.

10.

11.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

информиране
населението на
района за
Оперативен
заразяването и
Началник
до 10 минута
дежурен на
неговите
04-то РУ-СДВР
-то
04 РУ-СДВР
параметри, чрез
патрулни коли на
04-то РУ-СДВР
извършват се
дейности
съгласно част
трета от Плана
за защита при
бедствия
Дейности по ограничаване и ликвидиране на пожари
приемане на
Оперативен
Гл. спец. по
сигнали за пожари и
непрекъснато
дежурен на
ОМП и ЗБ
тяхното предаване
щаба
на 04-та РС ПБЗН
оказване
Сили
След
Гл. спец. по
съдействие с
на
тяхното
ОМП и ЗБ
доброволни
доброволните
сформиране
формирования
формирования
Дейности за евакуация и разсредоточаване
Членове
Председател
провеждане
до 60 минута
на
на
заседание на щаба
щаба
щаба
отдаване на
заповед за
Секретар
Председател
провеждане на
до 120 минута
на
на
евакуация и
щаба
щаба
разсредоточаване
на района
оповестяване на
населението за
Секретар
Председател
Веднага
провеждане на
на
на
след заповедта
евакуация и
щаба
щаба
разсредоточаване
изготвяне на
справка-искане до
Щаба на СО за
Членове
Секретар
необходимите сили
до 120 минута
на
на
и средства за
Щаба
Щаба
провеждане на
евакуацията и
разсредоточаването
изпращане на
определените
Членове
Секретар
ръководители и
до 120 минута
на
на
техните екипи на
Щаба
Щаба
СЕП, ЕЦ и МН
Организиране работата на сборните евакуационни пунктове /СЕП/
посрещане на
След
Секретар
Определените
населението в СЕП
развръщането
на
служебни лица
и тяхното
на СЕП
Щаба

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

При необходимост
/след направена
заявка/

При необходимост
/след направена
заявка/
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№
по
ред

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

След
развръщането
на СЕП

Определените
лица

Секретар
на
Щаба

След
развръщането
на СЕП

Определените
лица

Секретар
на
Щаба

При
първа
възможност

Членове
на
Щаба

Секретар
на
Щаба

При необходимост
/след направена
заявка/

оказване на
медицинска помощ

Непрекъснато

Определените
медицински
лица

Ст. Експерт
по военен отчет

При необходимост
/след направена
заявка/

оказване на първа
психологическа
помощ и
недопускане на
паника сред
евакуиращите

Непрекъснато

Определените
медицински
лица

Ст. Експерт
по военен отчет

При необходимост
/след направена
заявка/

организиране
охраната на СЕП

След
развръщането
на СЕП

04-то РУ-СДВР

Секретар
на
Щаба

При необходимост
/след направена
заявка/

1 час
преди
тръгването

04-то РУ-СДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

След
развръщането
на СЕП

Определените
лица

Секретар
на
Щаба

Дейности
регистриране
разпределение на
евакуиращите по
маршрутите и ЕЦ
осигуряване на
условия за
временен престой в
СЕП
евакуиране на
самотни възрастни,
неподвижни или
трудно подвижни
хора

организиране на
комендантската
служба по
маршрутите
организиране
колоните на
евакуиращите се
транспортни
средства

След
Определените
развръщането
лица
на СЕП
Организиране работата на местата за настаняване /МН/
извършване на
След
Определените
регистрация на
развръщането
служебни лица
пристигналите в МН
на МН
Определените
оказване на
Непрекъснато
медицински
медицинска помощ
лица
оказване на първа
психологическа
Определените
помощ и
Непрекъснато
медицински
недопускане на
лица
паника сред
евакуиращите
След
организиране
развръщането
04-то РУ-СДВР
охраната на МН
на МН
настаняване на
След
Определените
евакуиращите по
развръщането служебни лица
организиране на
пешите колони

12.

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Секретар
на
Щаба
Секретар
на
Щаба
Ст. Експерт
по военен отчет

При необходимост
/след направена
заявка/

Ст. Експерт
по военен отчет

При необходимост
/след направена
заявка/

Секретар
на
Щаба
Зам.председ.
на

При необходимост
/след направена
заявка/
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№
по
ред

Дейности
местата за
преспиване
раздаване на храна
и вода
раздаване на дрехи
и одеяла
извършване на
евакуация на
културни и
материални
ценности
изпращане на
заявка-искане до
ССС за устройване
и оборудване на
палаткови лагери
изпращане на
заявка-искане до
04-то РУ-СДВР за
необходимите сили
и средства за
охрана
проверка
състоянието на
определените
предварително
места за
настаняване
организиране
охраната на
местата за
настаняване
организиране
комендантската
служба в зоните на
разрушения
водене борба с
нарушителите на
обществения ред и
с разхитителите на
имущество на
гражданите
организиране
изхранването на
населението в
местата за
настаняване
организиране
медицинското
осигуряване на
населението в
местата за
временно

Срок

Средства и
ресурси

на МН

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Щаба

След
развръщането
на МН

Определените
служебни лица

Зам.председ.
на
Щаба

След
развръщането
на МН

Определените
служебни лица

След
развръщането
на МН

Определените
служебни лица

Секретар
на
Щаба

до 24-я час от
земетресението

Членове
на
щаба

Секретар
на
щаба

до 24-я час от
земетресението

Членове
на
щаба

Секретар
на
щаба

до 12-я час от
земетресението

Членове
на
щаба

Секретар
на
щаба

до 24-я час от
земетресението

04-то РУ-СДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

до 24-я час от
земетресението

04-то РУ-СДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

непрекъснато

04-то РУ-СДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

до 24-я час от
земетресението

Членове
на
щаба

Зам.председ.
на
щаба

до 24-я час от
земетресението

Членове
на
щаба

Зам.председ.
на
щаба

Зам.председ.
на
Щаба
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№
по
ред

13.

14.

15.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

настаняване
отдаване на
При
Секретар
Председател
заповед за връщане
първа
на
на
по местата за
възможност
щаба
щаба
постоянно живеене
организиране на
1 час
комендантската
Началник
след
04-то РУ-СДВР
служба по
04-то РУ-СДВР
заповедта
маршрутите
почистване на
24 часа
Секретар
Определените
местата за
след
на
служебни лица
настаняване
напускане
Щаба
сдаване на местата
Секретар
24 часа
за настаняване на
Определените
на
след
техните
служебни лица
напускане
Щаба
собственици
Дейности по защитата на населението от други райони
посрещане
Определени
население от други
По
хора от
Зам.председ.
райони на
отделен
районната
на
администраци
щаба
определените
график
пунктове
я
насочване и
По
Зам.председ.
преразпределение
отделен
04-то РУ-СДВР
на
към местата за
щаба
график
настаняване
Определени
настаняване на
По
лица от
Зам.председ.
население в
отделен
районната
на
местата за
график
администраци
щаба
настаняване
я
Извършване на неотложни аварийно възстановителни работи /НАВР/
Определени
определяне на
лица от
Секретар
местата /обектите/
до 24 час от
районната
на
за извършване на
земетресението
администраци
Щаба
НАВР
я
Определени
изготвяне на
лица от
Секретар
справка-искане за
до 24 час от
районната
на
необходимите сили земетресението
администраци
Щаба
и средства за НАВР
я
извикване на
свободни /без
до 24 час от
Водещи се на
Ст. Експерт
назначение/ хора и
земетресението
военен отчет
по военен отчет
техника водещи се
на военен отчет
сформиране на
до 24 час от
Водещи се на
Ст. Експерт
доброволни
военен отчет
по военен отчет
земетресението
формирования
Ограничаване на
Началник
разпространението
Председател
отдел
и ликвидирането на
веднага
на
ИКИИ
възникнали
Щаба
епидемични

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

При необходимост
/след направена
заявка/

При необходимост
/след направена
заявка/

При необходимост
/след направена
заявка/
При необходимост
/след направена
заявка/
При необходимост
/след направена
заявка/
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№
по
ред
16.

Дейности
взривове
Други дейности
събиране на
загиналите и
транспортирането
им до определените
пунктове за
съхранение

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

непрекъснато

Определени
лица от
районната
администраци
я

Секретар
на
района

При необходимост
/след направена
заявка/

издирване близките
на загиналите

непрекъснато

организиране
разпознаването на
загиналите

непрекъснато

Определени
лица от
районната
администраци
я
Определени
лица от
районната
администраци
я

Секретар
на
района

Секретар
на
района

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
1.

2.
3.

4.

Осигуряване на временното настанено население
изхранване на
Началник
Зам.
пострадалото
до 6 час
отдел
председседател
население
РКТД
на щаба
снабдяване с вода
Началник
Зам.
пострадалото
до 6 час
отдел
председседател
население
РКТД
на щаба
Определени
Раздаване на
хора от
Зам.
облекла и битово
до 12 час
районната
председседател
имущество на
администраци
на щаба
пострадали лица
я
Други необходими дейности
възстановяване
При
Личния състав
Зам.
работата на
първа
на детските
председседател
детските градини
възможност
градини
на щаба
възстановяване на
При
Личния състав
Зам.
председседател
учебния процес в
първа
на детските
училищата
възможност
градини
на щаба
Организиране
При
04-то РУ-СДВР
охраната на
Началник
първа
Охранителна
училищата и
04-то РУ-СДВР
възможност
фирма
детските градини
Дейности за искания от Междуведомствената комисия за подпомагате и възстановяване
издаване на
заповед за
сформиране на
Председател
до 24 час от
Гл. спец. по
районна комисия за
на
земетресението
ОМП и ЗБ
установяване и
щаба
оценка на щетите от
земетресението
извършване на
Председател
оглед и оценка на
до 14 ден от
Членове на
на
щетите от
земетресението
комисията
щаба
земетресението
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№
по
ред

5.

6.

7.

8.

Дейности

Срок

изпращане на
протоколите до
Междуведомствена
до 30 ден от
та комисия за
земетресението
подпомагате и
възстановяване
Финансиране на
неотложните
При
възстановителни
необходимост
работи
Предоставяне на
По
възстановителната
отделен
помощ
график
Обезщетяване на
физически и
По
юридически лица за
отделен
реално причинените
график
им вреди
Извършване на
проверки по жалби
и сигнали

При
необходимост

Средства и
ресурси

Отговорник

Членове на
комисията

Председател
на
щаба

счетоводство

Главен
счетоводител

счетоводство

Главен
счетоводител

счетоводство

Главен
счетоводител

Определени
лица от
районната
администраци
я

Зам.
председател
на щаба

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

ДЕЙНОСТИ ПО РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
1.

2.

3.

4.

Изграждане и поддържане на системата за ранно предупреждение
окомплектоване на
дежурната стая с
необходимата
Кмет
апаратура за
Гл. спец. по
на
оповестяване,
Непрекъснато
ОМП и ЗБ
района
свързочни и
комуникационни
средства
Автоматизиране
Кмет
Гл. спец. по
оповестяването на
По възможност
на
ОМП и ЗБ
членовете на РСС
района
Определени
Социални и други
лица от
Кмет
дейности
При
районната
на
необходимост
администраци
района
я
Предоставяне на
общински имоти за
Началник
Кмет
При
целите на защитата
отдел
на
необходимост
при земетресение
УОСЖФ
района

Други дейности

При
необходимост

Определени
служители от
районната
администраци
я

Кмет
на
района
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Ред за координация на дейностите
В район „Триадица” под ръководството на началник отдели „ИКИИ” и
„УТКРКС” се сформират най-малко 2 работни комисии от специалисти
строителни инженери – конструктори и техници за извършване на оглед на
пътища, пътни съоръжения, обществени, жилищни и нежилищни сгради,
претърпели щети от земетресението.
Привличат се: Главен специалист по ОМП и ЗБ, Главен архитект,
строителен инженер, инспектор по защита на населението от 4 –та РС
„ПБЗН”, инвеститор, юрист и лицензиран експерт – оценител.
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 район „Триадица” и общината и
осигуряващи стоки от първа необходимост.
3. Комунално –енергийни мрежи.
4. Обекти на здравеопазването и образованието.
5. Жилищни и стопански сгради / по нотариален акт за собственост, нотариално
заверена декларация, че това е единствено жилище, документ за платен данък и
застрахователна полица/.
Задачи на комисията
1. Да извърши оглед и оценка на нанесените щети на „пострадалите обекти” от
инженерната и транспортна инфраструктура на територията на район „Триадица”;
2. Да изготви списък на всички „пострадали обекти”, степенувани по важност;
3. Да възложи необходимост от проектиране – изготвяне на технически проекти /
задания за възстановяване на обектите/;
4. Да иска и 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 указват: времето, реда за работа на комисията и срока за
изготвяне на констативния протокол с предложения за провеждане на:
- краткосрочни мероприятия;
- средносрочни мероприятия;
- дългосрочни мероприятия.

Ч А С Т В Т О Р А
ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ НАВОДНЕНИЕ
Наводнението е временно заливане с вода на значителна част от сушата
с нанасяне на тежки поражения и разрушаване на жилища, стопански
постройки, пътища и мостове и не рядко свързано с човешки жертви.
Наводненията са природни явления, които не могат да бъдат предотвратени.
Някои човешки дейности, като нарастването на населените места и стопанските активи
в заливните равнини, както и намаляването на естествената способност на почвата да
задържа вода, породено от използването на земята и промяната на климата обаче
допринасят за увеличаване на вероятността от наводнения и неблагоприятните
последици от тях.
В зависимост от причините, които ги предизвикват, наводненията могат да се
класифицират като:
А/ Наводнения, предизвикани от падане на обилни валежи – над 30 л/кв.м.
или при интензивно топене на снеговете
Този вид наводнения са най-големите по мащаб, катастрофалност и трудно
възстановими последици. Дължат се на временно излизане на реките извън коритата,
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поради различни причини – най-често поради бързо формиране на голям отток в погоре лежащата водосборна област вследствие интензивни валежи, по-рядко
комбинирано с бързо снеготопене. Съществуват и други причини, които способстват за
тяхното появяване и неблагоприятно протичане, като ледоход, временно задръстване
на тесни места с влачени материали и др.
Въз основа на физикогеографската, хидрографската и климатичната
характеристики на територията на Столична община и район „Триадица” и наличния
опит от минали подобни събития бе направен анализ на възможностите за настъпване
на наводнения. Набелязани са потенциално опасните реки и речни участъци с
ниски уязвими брегове в районите и през терените с промишлено, земеделско
или друг вид обществено използване.
Провеждането на превантивни мерки от ръководството на Столична община и
Район „Триадица” за борба с наводненията доведе до извършване на корекционни и
почистващи работи по реките „Перловска” и „Дреновичка”, изграждането на защитни
съоръжения, като диги и подпорни стени. Тези участъци са обект на непрекъснато
внимание и наблюдение.
Предвиждането за очакваните последствия от наводненията, на този етап може
да има само приблизителен характер, с качествени определения на възможните щети.
След продължителен, обилен дъжд, падналите водни маси не могат да се поемат
от дъждоприемните оттоци. Съществуващите отводнителни и охранителни канали в
жилищните комплекси и квартали на район „Триадица” и наличните сухи дерета са
предназначени за приемане на по-умерени количества повърхностни води и ги поемат,
ако същите са насочени в техните корита.
Липсата обаче на канализационна система в кварталите „Манастирски ливади” и
„Кръстова вада”, много често пълноводните потоци от интензивни дъждове се насочват
към ж.к.„Гоце Делчев” по улиците, препълват канализацията за повърхностни води и
водата излиза над нивото на бордюрите. В такива случаи най-често се наводняват
подлезите по бул. „България”, бул. „Гоце Делчев” и Тодор Каблешков”.
При такива обстоятелства се наводняват приземните етажи, вода нахлува в
мазета, сутерени и др. помещения, явяващи се под нивото на уличните платна.
Наводнения от този характер може да се случат през пролетта и есента, когато от
листопада се запушат повечето от дъждоприемните шахти и оттоци и дъждовната вода
не може да се поеме от канализационната система.
При по-продължителни и проливни валежи, както и при интензивно снеготопене е
възможно наводняването на някои от автомобилните и пешеходни подлези, а така
също и в районите на големите пътни възли на територията на НДК, булевардите
„България”, „П. Ю. Тодоров”, „Арсеналски”, „Петко Каравелов” и улиците намиращи се в
ниските части както и пешеходни подлези, където канализационната система не може
да поеме повърхностните води, и което води до блокиране на транспорта,
автомобилни задръствания от загаснали автомобили. Водните потоци изнасят земни
маси и др. инертни материали по пътищата, което затруднява или напълно
възпрепятства движението и блокира трафика от превозни средства.
Най-често затлачване на оттоците за повърхностни води и образуване на големи
локви, нарушаващи трафика за движение, се получава в южните квартали на района.
Извод:
Наводнение от речни разливи по течението на реките „Дреновичка” и
„Перловска” е малко вероятно, но липсата на канализация в урбанизираните
територии на кварталите „Манастирски ливади” и „Кръстова вада”,
стичащата се вода от Околовръстен път нанася щети на най-близко
разположените поземлени имоти, сгради и инфраструктура, а в
извънурбанизираните територии на селскостопанска продукция, преносни
мрежи на комуналните предприятия и др. обекти. Това изисква бързо и
приоритетно изграждане на колекторна система в тези квартали и
непрекъснато почистване на сухите дерета, канавки и шахти.
26

Б/. Наводнение по техногенни причини – на територията на район „Триадица”
няма язовири и други хидротехнически съоръжения.

№
по
ред

1.

2.

3.

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА
РАЙОН „ТРИАДИЦА” ПРИ НАВОДНЕНИЕ
Взаимодействие
Средства и
със
Дейности
Срок
Отговорник
ресурси
съставните
части на ЕСС
ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА
ОТ НАВОДНЕНИЕ
Извършване на анализ и оценка на риска от наводнение
извършване анализ
и оценка на
въздействието
което може да
окажат потенциално
Група
Гл. спец. по
опасните обекти
м. Януари
за
ОМП и ЗБ
върху населението,
разработване
околната среда и
инфраструктурата
на района при
наводнение
извършване анализ
и оценка на
въздействието
което може да
окажат обектите
където се извършва
Група
Гл. спец. по
м. Януари
потенциално опасна
за
ОМП и ЗБ
дейност върху
разработване
населението,
околната среда и
инфраструктурата
на района при
наводнение
Разработване на
карта с разливните
Група
Главен
м. Февруари
зони на реките
за
инженер
Перловска и
разработване
Дреновичка
Дейности за намаляване уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура при
наводнение
назначаване със
заповед комисия за
Кмет
Гл. спец. по
контрол на реките и
Ежегодно
на
ОМП и ЗБ
потенциално
района
опасните места.
От
прохождане
единната
Началник
След направена
покрития участък на
Ежегодно
спасителна
04-та РСПБЗН
заявка
р. Перловска
система
контрол на речните
корита за
Комисия
недопускане
Постоянен
за
Началник
изхвърля на битови
контрол
РИ
отпадъци в тях.
контрол за
Комисия
Началник
Постоянен
състоянието на
за
отдел
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№
по
ред

4.

5.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

смесената
контрол
ИКИИ
канализационна
система
своевременно
почистване на
Комисия
Началник
шахтите и
Постоянен
за
отдел
канализационната
контрол
ИКИИ
система
контрол за
състоянието на
Комисия
мостовите
Постоянен
за
Главен инженер
съоръжения и
контрол
подлези
откриване и
своевременно
Комисия
Началник
отстраняване на
Постоянен
за
отдел
течовете във
контрол
ИКИИ
водопроводната
мрежа.
Дейности по планирането на защитата при наводнение от държавните и общинските обекти,
юридическите лица и едноличните търговци на територията на района
запознаване с
плановете на
Група
държавните обекти
Гл. спец. по
м. Март
за
и тяхното
ОМП и ЗБ
разработване
съгласуване с
районния план
разработване
Група
Гл. спец. по
плановете на
м. Март
за
ОМП и ЗБ
общинските обекти
разработване
запознаване с
плановете на
юридическите лица
и еднолични
Група
търговци /които са
Гл. спец. по
м. Март
за
длъжни да
ОМП и ЗБ
разработване
разработват такива,
съгласно Закона за
защита при
бедствия/
Дейности по изграждане и поддържане на системата за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване
организиране на
система от
наблюдателни
Управители
постове с помощта
Юрисконсулт,
на
на управителите на
м. Март
Гл. специалист
етажната
етажната
„Спорт”
собственост
собственост по
поречието на
реките.
актуализиране
списъка с
Оперативен
Гл. спец. по
телефонните
дежурен
м. Март
ОМП и ЗБ
номера за
по РСС
оповестяване.
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№
по
ред

6.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

поддържане
системата за
Оперативен
оповестяване в
Постоянен
дежурен
постоянна
по РСС
готовност.
получаване на
информация от
Оперативен
дежурните на 04-то
Постоянен
дежурен
-та
РУ-СДВР и 04
по РСС
РСПБЗН
Дейности по осигуряването на населението от района
изготвяне на
препоръки за
поведение и
действие на
Група
населението в
м.Февруари
за
района при, при
разработване
наводнение които
да се ползват при
необходимост.
свеждане на
Управители
препоръките до
на
м. Март
населението на
етажната
района.
собственост
изготвяне на
разчети за
необходимото
Съгласно
количество чували и
пясък за
направените
м.Февруари
разчети
изграждането на
временни диги на
застрашените от
преливане участъци
организиране на
групи за оказване
Съгласно
на първа помощ на
м. Март
направените
пострадалите при
разчети
наводнение.
определяне на
райони за временно
Група
настаняване на
м. Март
за
пострадали от
разработване
наводнението
организиране
транспорта и
извозването на
Съгласно
пострадалите при
м. Март
направените
наводнение в
разчети
районите за
временно
настаняване
организиране
медицинското
Съгласно
осигуряване в
м. Март
направените
районите за
разчети
временно

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Главен
специалист
„Култура”

Началник отдел
ИКИИ

Управители
на XIV ДКЦ и
XXIX ДКЦ

Главен
инженер

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Управител
?
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№
по
ред

7.

8.

9.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

настаняване.
организиране
взаимодействието с
04-то РУ-СДВР за
охрана на
Съгласно
наводнените
м. Март
направените
жилища, офиси и на
разчети
районите за
временно
настаняване.
организиране
взаимодействието с
Съгласно
04-та РС ПБЗН за
м. Март
направените
отводняване на
разчети
залетите
помещения.
организиране
изхранването на
населението
Съгласно
пострадало от
м. Март
направените
наводнението в
разчети
районите за
временно
настаняване.
организиране
извозването и
настаняването на
Съгласно
лица с увреждания
м. Март
направените
първа група с чужда
разчети
помощ от района в
места за временно
настаняване.
Дейности по обучение и практическа подготовка
Членове
членовете на РСС
м. Февруари
на РСС
ръководства
ръководствата на
м. Март
на общински
общинските обекти
обекти
администрацията
служители
м. Март
на района
на района
управителите на
управители на
етажната
м. Март
етажна
собственост
собственост
населението на
населението
Периодически
района
на района
Актуализиране част
Втора - наводнение
Група
от плана за защита
При
за
необходимост
при бедствия и
разработване
приемането му от
РСС.
Контрол за
Членове
изпълнение на
Непрекъснато
на
превантивните
РСС
дейности

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Началник
отдел РКТД

Секретар
на
МКБППМН

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
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№
по
ред

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА РАЙОНА ПРИ НАВОДНЕНИЕ
1.

2.
3.

4.

При
Членове
Председател
заплаха
на
на
от
щаба
щаба
наводнение
Обявяване на
При
Членове
Председател
бедствено
заплаха от
на
на
положение
наводнение
щаба
щаба
Своевременно предупреждаване на застрашеното население за наводнение
чрез управителите
Дежурния
Гл. спец. по
на етажната
Незабавно
на
ОМП и ЗБ
собственост
щаба
чрез патрулните
Дежурния
Гл. спец. по
-то
коли на 04 РУНезабавно
на
ОМП и ЗБ
СДВР
щаба
чрез охраната на
Дежурния
фирмите в близост
Гл. спец. по
Незабавно
на
на застрашените
ОМП и ЗБ
щаба
места
Дейности за изпълнение на неотложните мерки за намаляване въздействието от наводнение
получаване на
информация от
дежурният на щаба
на СО и дежурните
Дежурния
През
Гл. спец. по
на щабове на
на
30 минути
ОМП и ЗБ
районите „Лозенец”
щаба
и „Витоша” за
състоянието на
реките.
обхождане на
реките и
потенциалните
Комисия
На
Началник отдел
опасни по тях места
за
всеки час
ИКИИ
за определяне на
контрол
състоянието им в
този период.
със заповед на
Председател
До
Гл. спец. по
Председателя на
на
един час
ОМП и ЗБ
щаба
щаба
въвеждане на 24Веднага
часово дежурство
Отговорни
Гл. спец. по
след
на отговорните
дежурни
ОМП и ЗБ
заповедта
дежурни по район.
започване на 24Веднага
Комисия
часово дежурство
Началник отдел
след
за
на потенциално
ИКИИ
заповедта
контрол
опасните места.
извеждане и
настаняване на
тежко болни и
Съгласно
Секретар
При
трудно подвижни
направените
на
необходимост
жители на района в
разчети
МКБППМН
места за временно
настаняване.
Провеждане
заседание на щаба
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№
по
ред

5.

6.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

извършване
проверка на
Комисия
състоянието на
На
за
шахтите и
всеки час
контрол
отводнителните
канали.
със заповед на
кмета на района
започва извеждане
на застрашеното от
Съгласно
При
наводнение
направените
необходимост
население в
разчети
местата за
временно
настаняване.
започване
изграждането на
защитни диги от
Съгласно
чували с пясък на
При
направените
определените за
необходимост
разчети
това места и
осигуряване на
охраната им.
спиране
електрозахранванет
При
Подстанция
о на застрашените
необходимост
„……………….”
от наводнение
участъци.
Оповестяване населението за наводнение
чрез Саита на
Дежурния
Незабавно
район „Триадица”
на щаба
чрез управителите
Дежурния
на етажната
Незабавно
на
собственост
щаба
чрез патрулните
Оперативен
коли на 04-то РУНезабавно
Дежурен на
СДВР
04-то РУ-СДВР
чрез охраната на
Дежурния
фирмите в близост
Незабавно
на
на застрашените
щаба
места
Спасителни операции
определяне
Членове
размерите на
До
на
наводнените
10 минута
щаба
райони
организиране
охраната на
До
залетите участъци и
10 минута
04-то РУ-СДВР
ограничаване
достъпа до тях.
изпращане искане
за провеждане на
До
Гл. спец. по
спасителни
30 минута
ОМП и ЗБ
операции

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Началник отдел
ИКИИ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Началник отдел
ИКИИ
Началник
04-то РУ-СДВР

Старши
експерт
инсталации

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Началник
04-то РУ-СДВР
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Началник отдел
ИКИИ

Началник
04-то РУ-СДВР

Председател
на
щаба
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№
по
ред

Дейности
организиране
посрещането на
спасителните
отряди и
съпровождането им
до наводнените
райони
осигуряване
достъпа до
залетите и
изолирани от
наводнението хора,
животни и
материални
ценности.
спасяване на хора,
животни и
материални
ценности.
осигуряване на
обществения ред.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

По
отделен график

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Председател
на
щаба

Сили и средства на
Единната
спасителна
система

Непрекъснато

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

Сили и средства на
ЕСС

Съгласно
направените
разчети от ЕСС

Съгласно
направените
разчети от
ЕСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Сили и средства на
ЕСС

След
провеждането
на
спасителните
операции

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

Оказване на първа
Управители
При
медицинска помощ
на ДКЦ
необходимост
ДКЦ XIV/XXIX
на пострадалите
XIV/XXIX
Оказване на първа
Управители
психологична
При
ДКЦ XIV/XXIX
на ДКЦ
помощ на
необходимост
XIV/XXIX
пострадалите
Овладяване и
Съгласно
Сили и средства на
ликвидиране на
При
направените
Началник отдел
Единната
екологични
необходимост
разчети от
ИКИИ
спасителна
инциденти
ЕСС
система
Операции по
Съгласно
Сили и средства на
издирване и
направените
Гл. спец. по
Единната
При
спасяване на
разчети от
ОМП и ЗБ
спасителна
необходимост
изчезнали хора
ЕСС
система
Дейности за евакуация и разсредоточаване на хора и животни /съгласно част първа на плана/
Съгласно
по поречието на р.
При
Гл. спец. по
Сили и средства на
направените
Перловска
необходимост
ОМП и ЗБ
ЕСС
разчети
по поречието на р.
При
Съгласно
Гл. спец. по
Сили и средства на
Дреновичка
необходимост
разчетите
ОМП и ЗБ
ЕСС
Извършване на
Съгласно
неотложно
При
направените
Главен
Сили и средства на
възстановителни
необходимост
разчети от
инженер
ЕСС
работи
ЕСС
Ограничаване
разпространението
Съгласно
и ликвидирането на
При
направените
Началник отдел Сили и средства на
възникнали
необходимост
разчети от
ИКИИ
ЕСС
епидемични
ЕСС
взривове
33

№
по
ред

Дейности

14.

Други дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

При
необходимост

Служители
на
общината

Секретар
на РСС

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД НАВОДНЕНИЕТО

1.

2.

Своевременно
събиране на
информация за
обстановката в
района и
докладване на
щаба на СО
Изхранване и
временно
настаняване на
пострадали хора и
домашни животни
временно
настаняване на
пострадали хора
временно
настаняване на
пострадали животни
оказване
медицинска помощ
на пострадали при
наводнението
осигуряване на
обществения ред в
района

3.
4.

На
всеки час

Оперативен
дежурен
по
РСС

При
необходимост

Отдел
УОСЖФ

При
необходимост

Отдел
ИКИИ

При
необходимост.

Съгласно
направените
разчети

Управители
на ДКЦ
XIV/XXIX

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

Отдел
РКТД

Началник
отдел
РКТД

Непрекъснато

осигуряване
изхранването на
пострадалото
Непрекъснато
население от
наводнение
осигуряване
питейна вода на
пострадалото
Непрекъснато
население от
наводнение
Раздаване на
облекло и битово
При
имущество на
необходимост.
пострадали хора
Други необходими дейности
При
възстановяване на
първа
електроподаването
възможност
възстановяване на
транспортната
инфраструктура.
осигуряване
завръщането на

При
първа
възможност
При
първа

Отдел
ИКИИ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Началник
Отдел
УОСЖФ
Началник
Отдел
ИКИИ

Началник
отдел
ИКИИ

Отдел
ФСД

Началник
отдел
ФСД

Подстанция
„……………….”

Старши
експерт
инсталации

Съгласно
направените
разчети от
ССС
Отдел
УОСЖФ

Главен
инженер
Н-к
отдел
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№
по
ред

5.

6.

7.

8.

9.

Дейности

Срок

пострадалото от
наводнение
население по
домовете си.
Изготвяне искане
към
Междуведомствена
та комисия за
възстановяване и
подпомагане към
МС.
Финансиране на
неотложни
възстановителни
работи
Предоставяне на
възстановителни
помощи
Извършване на
проверки по сигнали
и жалби
Обезщетяване на
физически и
юридически лица за
реално причинените
им вреди

възможност

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

УОСЖФ

До
15 дни

Членове
на
щаба

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

При
необходимост.

Отдел
ФСД

Началник
отдел
ФСД

При
необходимост

Отдел
ФСД

При
необходимост

Назначената
за целта
комисия

При
необходимост

Отдел
ФСД

Началник
отдел
ФСД
Секретар
на
района
Началник
отдел
ФСД

ПРИ НАВОДНЕНИЯ В ДРУГИ РАЙОНИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1.

2.

3.

4.

5.

Получаване на
заповед от
Председателя на
щаба на СО за
временно
настаняване на
пострадали от
наводнение.
Подготовка на
местата за
временно
настаняване.
Посрещане на
пострадалото от
наводнението
население на
пунктове на
границите на
района.
Осигуряване на
маршрутите до
местата за
временно
настаняване.
Настаняване на
пострадалото от
наводнението

Председател
на
щаба

Председател
на
щаба на СО

До
10-12 час

Съгласно
направените
разчети от
щаба на СО

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

В
указаното
време

Съгласно
направените
разчети от
ССС

В
указаното
време

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

В
указаното
време

Определените
за целта
служители

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
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№
по
ред

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

6.

население в
определените
места за временно
пребиване.
Оказване на първа
медицинска помощ
на пострадалите
при наводнението.
Организиране
изхранването на
пострадалите при
наводнението.

При
необходимост.

Съгласно
направените
разчети

Управители
на ДКЦ
XIV/XXIX

Постоянно

Съгласно
направените
разчети

Началник
отдел РКТД

Постоянно

Съгласно
направените
разчети

Началник
отдел РКТД

Постоянно

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

В
указаното
време

Съгласно
направените
разчети от
ССС

В
указаното
време

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

До
14 дни

Отдел
ФСД

Началник
отдел
ФСД

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Осигуряване на
питейна вода.
Организиране
охраната на
местата за
временно
настаняване.
Организиране
напускането
на местата за
временно
настаняване.
Осигуряване на
маршрутите от
местата за
временно
настаняване до
границите на
района.
Предоставяне на
щаба на СО
информация за
изразходваните
материали и
финансови
средства.

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

ДЕЙНОСТИ ПО РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
1.

Изграждане и
поддържане на
системата за ранно
предупреждение

Непрекъснато

2.

Социални и други
дейности

При
необходимост

3.

Предоставяне на
общински имоти за
целите на защита
при наводнение

При
необходимост

Отдел
УОСЖФ

Н-к
отдел
УОСЖФ

4.

Други дейности

При
необходимост

Определени
хора от
общината

Кмет
на
района

Оперативни
дежурни
по
РСС
Определени
хора от
общината

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Кмет
на
района
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№
по
ред

5.

6.

Дейности
Организиране
напускането
на местата за
временно
настаняване.
Осигуряване на
маршрутите от
местата за
временно
настаняване до
границите на
района.

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

В
указаното
време

Съгласно
направените
разчети от
ССС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

В
указаното
време

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Ч А С Т Т Р Е Т А
ЯДРЕНА,РАДИАЦИОННА И ХИМИЧЕСКА АВАРИЯ
Тази част от плана е разработена на основание:
- Закона за безопасно използване на ядрената енергия ( обн. ДВ в бр. 63. 28.
06.2002 г.);
- Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и
радиационна авария (обн ДВ бр. 71/13.08.2004 г.)
- Наредбата за основните норми за радиационна защита (обн. ДВ
бр.73/20.08.2004 г.);
- Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (обн. ДВ
бр.72/17.08.2004 г.);
- Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи
лъчения (обн. ДВ бр.74/24.08.2004 г.);
- Инструкция №Iз-2401 от 16.09.2011 г. за химическа, биологическа и радиационна
защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали
- други закони и подзаконови нормативни актове в областта на ядрената енергия
и радиационната защита.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ЯДРЕНА ,РАДИАЦИОННА И ХИМИЧЕСКА
АВАРИЯ
Анализа и оценка на риска се прави за ядрена,радиационна и химическа авария,
имаща потенциално или реално въздействие върху територията на район „Триадица”
възникнала при:
- авария, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда
или с потенциално опасно облъчване на персонала или населението, предизвикана от
нарушаване на контрола и управлението на верижна реакция на делене, образуване
на критична маса, нарушаване отвеждането на топлина от облъчен ядрен материал
или повреждане на ядрен материал, включително ядрено гориво /в АЕЦ „Козлодуй”/ и
при Трансграничен пренос на радиоактивни вещества
- откриване на безстопанствен източник на йонизиращо лъчение /ИЙЛ/;
- превоз на радиоактивни отпадъци (РАО) и /или ИЙЛ;
- използване на ядрени и радиоактивни материали за терористични цели,
саботажи и др.;
- регистриране на нелегален трафик на ГКПП или на територията на района;
- умишлено радиоактивно замърсяване на публични места, питейни
водоизточници, хранителни продукти и потребителска продукция;
- падане на сателит захранван с ядрен реактор или с ядрени вещества и /или
ИЙЛ;
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- пожар на място с наличие на ИЙЛ;
- откриване на медицински симптоми от радиоактивно облъчване на лица от
населението;
-оказване на помощ в обект, в който се намира източник на йонизиращо лъчение
(ИЙЛ).
-др.
При радиационна авария, особено в случаи, когато може да възникне
радиоактивно замърсяване на околната среда, или при използване на ядрен материал
/ЯМ/ или радиоактивни вещества /РАВ/ за терористични цели, саботажи или умишлено
радиоактивно замърсяване, може да се стигне до облъчване на лицата, извършващи
деянието, на населението и на персонала, ликвидиращ последствията, с оглед на
вероятността, че няма да бъдат спазени нормативните изисквания за радиационна
защита и безопасност.
Радиационният риск се анализира от компетентните органи по радиационна
защита – Агенция за ядрено регулиране /АЯР/ и Министерството на здравеопазването
/МЗ/. При необходимост се изисква допълнителна експертиза от водещи експерти по
радиационна защита в страната.
Химическия риск се определя от органите на МВР, Министерството на околната
среда и водите и Министерството на здравеопазването
Тази част на плана се въвежда в действие след обявяване на „бедствено”
положение, обхващащо територията на целият район /отделни квартали, жилищни
комплекси/, като се допуска да се въведе в действие и без обявяване на „бедствено”
положение след разрешение от Столичния съвет по сигурност
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА
РАЙОН „ТРИАДИЦА” ПРИ ЯДРЕНА, РАДИАЦИОННА И ХИМИЧЕСКА АВАРИЯ
№
по
ред

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА
ОТ ЯДРЕНА, РАДИАЦИОННА И ХИМИЧЕСКА АВАРИЯ /ЯРХА/
1.

Извършване анализ и оценка на риска от ядрена, радиационна и химическа опасност
извършване анализ
и оценка на
въздействието
което може да
окажат потенциално
Група
Гл. спец. по
опасните обекти
м. Януари
за
ОМП и ЗБ
върху населението,
разработване
околната среда и
инфраструктурата
на района при
ЯРХА
извършване анализ
и оценка на
въздействието
което може да
окажат обектите
където се извършва
Група
Гл. спец. по
потенциално опасна
м. Януари
за
ОМП и ЗБ
дейност върху
разработване
населението,
околната среда и
инфраструктурата
на района при
ЯРХА
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№
по
ред

2.

3.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

разработване на
Група
карта със зони на
Главен
м. Февруари
за
химическо
инженер
разработване
заразяване
Дейности за намаляване уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура при ядрена,
радиационна и химическа опасност
назначаване със
заповед комисия за
създаване на
Кмет
Гл. спец. по
регистър на
Ежегодно
на
ОМП и ЗБ
обектите от
района
критичната
инфраструктура
извършване на
експертиза за
състоянието на
Назначена
Главен
Ежегодно
обектите от
комисия
инженер
критичната
инфраструктура
Възстановяване и изграждане на съоръжения за колективна защита
извършване на
оглед и оценка
Назначена
Главен
състоянието на
Ежегодно
комисия
инженер
съществуващите
съоръжения
извършване на
По
Строителна
Главен
необходимия
график
фирма
инженер
ремонт
извършване на
периодични
проверки за
По
Назначена
Главен
състоянието и
график
комисия
инженер
поддържането на
съоръженията
създаване на
регистър на
подходящите
помещения
Назначена
Главен
м. Август
определени за
комисия
инженер
приспособяване на
съоръжения за
колективна защита
Включване в
строителните
планове на
Главен
Главен
новостроящите
Постоянен
архитект
инженер
сгради на
съоръжения за
колективна защита
Изготвяне разчети
за възможностите
на всяко
съоръжение за
укриване на хора
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№
по
ред
4.

5.

6.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Създаване и поддържане на запаси от индивидуални средства за защита /ИСЗ/
изготвяне на
разчети за
необходимите
запаси от ИСЗ за
Група
служителите от
Гл. спец. по
м. Октомври
за
администрацията и
ОМП и ЗБ
разработване
населението от
района и
изпращането им в
СО
Определяне на
Група
Гл. спец. по
места за
м. Октомври
за
съхраняване на
ОМП и ЗБ
разработване
ИСЗ
Създаване на организация за извършване при необходимост на „йодна профилактика”
изготвяне на
разчети за
Кмет
По
Гл. спец. по
необходимите
на
график
ОМП и ЗБ
района
запаси от блистери
с калиев йодид
получаване на
Гл. спец. по
По
блистери с калиев
Столична
график
ОМП и ЗБ
йодид
община
определяне на
местата за
Кмет
По
Гл. спец. по
на
раздаването на
график
ОМП и ЗБ
блистери с калиев
района
йодид
Определяне на
отговорните лица за
Кмет
Гл. спец. по
По
раздаване на
на
график
ОМП и ЗБ
блистери с калиев
района
йодид
извършване на
периодични
проверки за
Отговорните
По
Гл. спец. по
състоянието и
длъжностни
график
ОМП и ЗБ
съхраняването на
лица
блистерите с
калиев йодид
Дейности по планирането на защитата при ЯХРА от държавните и общинските обекти,
юридическите лица и едноличните търговци на територията на района
запознаване с
плановете на
Група
държавните обекти
По
Гл. спец. по
за
и тяхното
график
ОМП и ЗБ
разработване
съгласуване с
районния план
разработване
Група
По
Гл. спец. по
плановете на
за
график
ОМП и ЗБ
общинските обекти
разработване
запознаване с
Група
По
Гл. спец. по
плановете на
за
график
ОМП и ЗБ
юридическите лица
разработване
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№
по
ред

7.

8.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

и еднолични
търговци /които са
длъжни да
разработват такива,
съгласно Закона за
защита при
бедствия/
Дейности по изграждане и поддържане на системата за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване
Извършване
радиационно
Оперативен
Гл. спец. по
наблюдение от
Постоянен
дежурен
ОМП и ЗБ
оперативните
по РСС
дежурни на РСС
актуализиране
списъка с
Оперативен
Гл. спец. по
телефонните
М. Март
дежурен
ОМП и ЗБ
номера за
по РСС
оповестяване.
поддържане
системата за
Оперативен
Гл. спец. по
оповестяване в
Постоянен
дежурен
ОМП и ЗБ
постоянна
по РСС
готовност.
получаване на
Оперативен
информация от
Гл. спец. по
Постоянен
дежурен
дежурните на 04-то
ОМП и ЗБ
по РСС
РУ-СДВР и 04-та
РСПБЗН
Участие в
Оперативен
ежедневните
Гл. спец. по
Постоянен
дежурен
тренировки по
ОМП и ЗБ
по РСС
оповестяване
Участие в
тренировките на
националната
По
Оперативен
Гл. спец. по
система за ранно
отделен
дежурен
ОМП и ЗБ
предупреждение и
План
по РСС
оповестяване
/Сирени/
Участие в
тренировките на
националната
По
Гл. спец. по
Кмет
система за ранно
отделен
ОМП и ЗБ
на
предупреждение и
План
района
оповестяване
/по телефон/
Дейности по осигуряването на населението от района при ядрена, радиационна и химическа
авария
изготвяне на
препоръки за
поведение и
По
Група
Гл. спец. по
действие на
отделен
за
ОМП и ЗБ
населението в
график
разработване
района които да се
ползват при ЯРХА
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№
по
ред

Дейности
свеждане на
препоръките до
населението на
района.
Осигуряване на
населението с
противогази
организиране на
групи за оказване
на първа помощ на
пострадалите при
ЯРХА
определяне на
райони за временно
настаняване на
пострадалите при
ЯРХА
организиране
транспорта и
извозването на
пострадалите при
ЯРХА до районите
за временно
настаняване
организиране
медицинското
осигуряване в
районите за
временно
настаняване.
организиране
взаимодействието с
04-то РУ-СДВР за
охрана на
изоставените
жилища, офиси и на
районите за
временно
настаняване.
организиране
взаимодействието с
04-та РС ПБЗН за
дезактивация на
заразени райони
организиране
изхранването на
населението
пострадало при
ядрена,
радиационна и
химическа авария в
районите за
временно
настаняване.
организиране
извозването и

Срок
По
отделен
график
По
график

Средства и
ресурси
Управители
на
етажната
собственост
Съгласно
направените
разчети

Отговорник
Главен
специалист
„Култура”
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

По
отделен
график

Съгласно
направените
разчети

Управители
на XIV и XXIX
ДКЦ

По
отделен
график

Група
за
разработване

Главен
инженер

По
отделен
график

Съгласно
направените
разчети

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

По
отделен
график

Съгласно
направените
разчети

По
отделен
график

Съгласно
направените
разчети

По
отделен
график

По
отделен
график

По
отделен

Съгласно
направените
разчети

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Управител
на XIV

Сили и средства
на
Единната
спасителна
система

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Съгласно
направените
разчети

Началник
отдел РКТД

Съгласно

Секретар

Сили и средства
на
Единната
спасителна
система
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№
по
ред

Дейности

Срок

настаняването на
лица с увреждания
първа група с чужда
помощ от района в
места за временно
настаняване.

график

Средства и
ресурси

Отговорник

направените
разчети

на
МКБППМН

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

По
Група
Главен
отделен
за
инженер
график
разработване
Дейности по обучение и практическа подготовка за защита при ядрена, радиационна и
химическа авария
По
Членове
Гл. спец. по
членовете на РСС
отделен
на РСС
ОМП и ЗБ
график
ръководства
По
на
Гл. спец. по
ръководствата на
отделен
общинските
ОМП и ЗБ
общинските обекти
график
обекти
По
администрацията
служители
Гл. спец. по
отделен
на района
на района
ОМП и ЗБ
график
управителите
управителите на
м. Юни
на
Гл. спец. по
етажната
и
етажната
ОМП и ЗБ
собственост
м. Септември
собственост
населението на
населението
Гл. спец. по
Периодически
района
на района
ОМП и ЗБ
Провеждане на
тренировки за
отработване на
По
Кмет
взаимодействието
Гл. спец. по
отделен
на
между районната
ОМП и ЗБ
график
района
администрация
силите за реагиране
и населението
Актуализиране част
трета - защита при
ЯРХА от плана за
Група
При
Гл. спец. по
защита при
за
необходимост
ОМП и ЗБ
бедствия и
разработване
приемането му от
РСС.
Контрол за
Членове
изпълнение на
Гл. спец. по
Непрекъснато
на
превантивните
ОМП и ЗБ
РСС
дейности
Херметизация на
водоизточниците

9.

10.

11.

ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА РАЙОНА ПРИ ЯДРЕНА, РАДИАЦИОННА И ХИМИЧЕСКА
АВАРИЯ
1.

2.

Провеждане
заседание на щаба
Обявяване на
бедствено
положение

При
заплаха
При
заплаха

Членове
на
щаба
Членове
на
щаба

Председател
на
щаба
Председател
на
щаба
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№
по
ред

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

През
30
минути

Дежурния
на
щаба

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

3.

Извършване на
дозиметричен
контрол

4.

Оценка на замърсяването с опасни вещества и материали

5.

6.

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

установяване на
Дежурния
През
източника/източниц
Гл. спец. по
30
на
ите на химическото
ОМП и ЗБ
минути
щаба
замърсяване;
определяне вида на
Дежурния
През
опасните химически
Гл. спец. по
30
на
вещества и
ОМП и ЗБ
минути
щаба
материали
използване на
През
Дежурния
данни за
Гл. спец. по
30
на
метеорологичната
ОМП и ЗБ
минути
щаба
обстановка
определяне
Дежурния
През
Гл. спец. по
границите на зоната
на
30
ОМП и ЗБ
на химическото
минути
щаба
замърсяване
определяне
направлението на
През
Дежурния
разпространение на
Гл. спец. по
30
на
газовете и парите
ОМП и ЗБ
минути
щаба
на опасните
вещества
установяване на
пътищата за
До
Председател
Гл. спец. по
обхождане и/или
60 минута
ОМП и ЗБ
на
евакуация
щаба
Своевременно предупреждаване на застрашеното население за ядрена, радиационна и
химическа опасност
чрез националната
система за рано
При
предупреждение и
СНРПО
заплаха
оповестяване
/сирени/
чрез националната
система за рано
При
предупреждение и
СНРПО
заплаха
оповестяване
/телефони/
чрез управителите
Дежурния
Гл. спец. по
на етажната
Незабавно
на
ОМП и ЗБ
собственост
щаба
чрез патрулните
Дежурния
Гл. спец. по
коли на 04-то РУНезабавно
на
ОМП и ЗБ
СДВР
щаба
чрез охраната на
Дежурния
фирмите в близост
Гл. спец. по
Незабавно
на
до застрашените
ОМП и ЗБ
щаба
места
Дейности за изпълнение на неотложните мерки за намаляване въздействието от ядрена,
радиационна и химическа опасност
получаване на
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№
по
ред

7.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

информация от
През
Дежурния
Гл. спец. по
дежурният на щаба
30 минути
на
ОМП и ЗБ
на СО и дежурните
щаба
на щабове на
районите „Лозенец”,
„Витоша” и „Красно
село” за
обстановката в
техните райони
Извикване на
Ст. Експерт
До
доброволните
доброволци
по
80 минута
формирования
военен отчет
въвеждане на 24
часово дежурство
на отговорните
Веднага
Гл. спец. по
Отговорни
дежурни по район
след
дежурни
ОМП и ЗБ
със заповед на
заповедта
Председателя на
щаба
ограничаване
Сили и средства
разпространението
След
на пари от опасни
на
установяване
Гл. спец. по
химически
Единната
зоната на
ОМП и ЗБ
вещества чрез
спасителна
заразяване
система
използване на
„водни завеси“
извеждане и
настаняване на
тежко болни и
Съгласно
Секретар
трудно подвижни
При
направените
на
жители на района в
необходимост
разчети
МКБППМН
места за
настаняване.
със заповед на
кмета на района
започва извеждане
Съгласно
на застрашеното
При
Гл. спец. по
направените
население в
необходимост
ОМП и ЗБ
разчети
местата за
настаняване.
Провеждане на спасителни операции при ядрена, радиационна и химическа авария
определяне
Членове
До
Гл. спец. по
размерите на
на
30 минута
ОМП и ЗБ
заразените райони
щаба
организиране
охраната на
заразените
Началник
До
участъци и
04-то РУ-СДВР
04-то РУ-СДВР
60 минута
ограничаване
достъпа до тях.
изпращане искане
Председател
за провеждане на
До
Гл. спец. по
на
спасителни
60 минута
ОМП и ЗБ
щаба
операции
организиране
Гл. спец. по
посрещането на
По
ОМП и ЗБ
Председател
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№
по
ред

Дейности

Срок

спасителните
отряди и
съпровождането им
до заразените
райони
осигуряване
достъпа до
училищата и
детските градини
спасяване на хора,
животни и
материални
ценности.

отделен график

осигуряване на
обществения ред.

8.

9.

10.

11.
12.

14.

15.

Съгласно
направените
разчети от ЕСС
След
провеждането
на
спасителните
операции

Отговорник
на
щаба

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР
Съгласно
направените
разчети от
ЕСС
Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Извършване на
неотложно
възстановителни
работи
Ограничаване
разпространението
и ликвидирането на
възникнали
епидемични
взривове
Други дейности
до второ нареждане
да се спира

Сили и средства
на
ЕСС

Началник
04-то РУ-СДВР

Оказване на първа
Управители
При
ДКЦ
медицинска помощ
На ДКЦ
необходимост
XIV и XXIX
на пострадалите
XIV и XXIX
Оказване на първа
Управител
психологична
При
на
помощ на
необходимост
ДКЦ XIV
пострадалите
Овладяване и
Съгласно
ликвидиране на
При
направените
Началник отдел
екологични
необходимост
разчети от
ИКИИ
инциденти
ЕСС
Операции по
Съгласно
издирване и
При
направените
Гл. спец. по
спасяване на
необходимост
разчети от
ОМП и ЗБ
изчезнали хора
ЕСС
Дейности за евакуация и разсредоточаване на целият район „Триадица”
отдаване на
Председател
заповед за
При
Гл. спец. по
на
евакуация и
необходимост
ОМП и ЗБ
щаба
разсредоточаване
дейностите са както
при част първа на
плана

13.

Непрекъснато

Средства и
ресурси

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

При
необходимост

Съгласно
направените
разчети

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

При
необходимост

Съгласно
направените
разчети от
ЕСС

Главен
инженер

При
необходимост

Съгласно
направените
разчети от
ЕСС

Началник отдел
ИКИИ

Веднага

Отдел
РКТД

Заместник
председател

Сили и средства на
Единната
спасителна
система
Сили и средства на
Единната
спасителна
система

Сили и средства на
Единната
спасителна
система
Сили и средства на
Единната
спасителна
система
Сили и средства на
Единната
спасителна
система
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№
по
ред

Дейности
консумацията на
мляко, пресни
плодове и
зеленчуци от
личните стопанства
и стадата
неподложени на
специален режим
на хранене
периодично да се
измиват улиците,
тротоарите, алеите
и затревените
площи с вода
определяне на
маршрутите, по
които се отклонява
интензивното
движение и се
въвежда
ограничение на
скоростта
вземане на мерки
за недопускане на
заразени продукти в
заведенията за
обществено
хранене, столове и
обекти от
търговската мрежа
вземане на мерки
за защита
дихателните
пътища на хора,
работещи на
открито
превозването на
хранителни стоки,
фуражи и пощенски
пратки да става в
херметизирани
транспортни
средства.
транспортните
средства,
превозващи хора да
се подлагат на
дезактивация
ежедневно преди
излизане на път.
установяване
наличността на
дегазиращи и
миещи препарати и
ограничи
изразходването им.

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

на
щаба

По
отделен график

Районен
инспекторат

Началник
районен
инспекторат

При
необходимост

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

Веднага

веднага

Веднага

Веднага

До
80 минути

Отдел
РКТД

Заместник
председател
на
щаба

Служители
на
общината

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Служители
на
общината

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Служители
на
общината

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Отдел
РКТД

Заместник
председател
на
щаба
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№
по
ред

Дейности
установяване
местата за
погребване на
радиоактивно
замърсени продукти
и материали.
определи местата
за лечение на хора
със симптоми на
лъчева болест
започване следене
на замърсеността
на подаваната
питейна вода,
съгласувано с
органите на СРЗИ;
управителите на
фирми с
бутилиращи линии
да преминат към
бутилиране на вода
за пиене;
собственици на
автомивки да ги
приведат в
готовност за
действие, като
станции за
дезактивация на
транспорт.

Средства и
ресурси

Отговорник

До
80 минути

Отдел
РКТД

Заместник
председател
на
щаба

При
необходимост

ДКЦ XIV

Управител
на
ДКЦ XIX

веднага

Отдел
РКТД

Заместник
председател
на
щаба

веднага

Отдел
РКТД

Заместник
председател
на
щаба

Веднага

Отдел
ИКИИ

Началник отдел
ИКИИ

Срок

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ЯДРЕНА, РАДИАЦИОННА И
ХИМИЧЕСКА АВАРИЯ
1.

2.

3.

4.

Отдаване на
заповед за край на
бедственото
положение
Своевременно
събиране на
информация за
На
обстановката в
всеки час
района и
докладване в щаба
на СО
Изхранване на
временно
При
настанените
необходимост
пострадали хора и
домашни животни
Извършване на дезактивация
дезактивация на
алеи, улици и
По
площади чрез
отделен график
ръчно или
механизирано

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Кмет
на
района

Оперативни
дежурни
по РСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Отдел
УОСЖФ

Н-к
Отдел
УОСЖФ

Отдел
ИКИИ

Началник отдел
ИКИИ

Сили и средства на
Единната
спасителна
система
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№
по
ред

Дейности
измиване със силна
струя вода.
дезактивация на
почва чрез
отнемане на 10 – 15
см от
повърхностния слой
или чрез
преораване
дезактивация на
тревни площи чрез
окосяване,
събиране и
унищожаване на
тревните откоси.
дезактивация на
снежна покривка
чрез отнемане на
20- 30 см. От горния
слой и събиране на
определени места.

5.

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Сили и средства на
Единната
спасителна
система

По
отделен график

Отдел
ИКИИ

Началник отдел
ИКИИ

По
отделен график

Отдел
ИКИИ

Началник отдел
ИКИИ

По
отделен график

Отдел
ИКИИ

Началник отдел
ИКИИ

Сили и средства на
Единната
спасителна
система
Сили и средства на
Единната
спасителна
система

Сили и средства на
Единната
спасителна
система
Дейности за намаляване и ликвидиране на последиците от химическо заразяване

дезактивация на
общински обекти

По
отделен график

отстраняване,
депониране и
измиване на
замърсени участъци

По
отделен график

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

По
отделен график

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

използване на
деконтаминиращи
вещества за
неутрализиране на
разливи от
киселини и основи
използване на
деконтаминиращи
вещества за
неутрализиране на
разливи от
киселини и основи
локализиране и
отстраняване на
разливи на
петролни продукти
при пробиви на
цистерни и
тръбопровод
поставяне на
бонови заграждения
за събиране и
отстраняване на
петролни продукти
във водоеми

Отдел
ИКИИ

Началник отдел
ИКИИ

Сили и средства на
Единната
спасителна
система
Сили и средства на
Единната
спасителна
система

По
отделен график

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Сили и средства на
Единната
спасителна
система

По
отделен график

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Сили и средства на
Единната
спасителна
система
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№
по
ред

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Дейности
контрол за степента
на замърсяване на
техниката и
транспортните
средства с опасни
вещества.
Оказване
медицинска помощ
на пострадали
Осигуряване на
обществения ред в
района
Осигуряване
изхранването на
пострадалото
население
Осигуряване
питейна вода на
пострадалото
население
Осигуряване
завръщането на
пострадалото
население по
домовете си
Организиране
започването на
работа на
общинските
училища и детски
градини
Изготвяне искане
към
Междуведомствена
та комисия за
възстановяване и
подпомагане към
МС.
Финансиране на
неотложни
възстановителни
работи
Предоставяне на
възстановителни
помощи
Извършване на
проверки по сигнали
и жалби
Обезщетяване на
физически и
юридически лица за
реално причинените
им вреди

Срок

Средства и
ресурси

По
отделен график

При
необходимост
Непрекъснато

Непрекъснато

Отговорник

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
Съгласно
направените
разчети
Съгласно
Разчетите на
04-то РУ-СДВР
Отдел
РКТД

Сили и средства на
Единната
спасителна
система

Управители
на ДКЦ
XIV и XXIX
Началник
04-то РУ-СДВР
Началник
отдел
РКТД

Отдел
ИКИИ

Началник
отдел
ИКИИ

При
първа
възможност

Отдел
УОСЖФ

Н-к
отдел
УОСЖФ

При
първа
възможност

Директори
на
обектите

Началник отдел
„Хуманитарни
дейности”

До
15 дни

Членове
на
щаба

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

При
необходимост

Отдел
ФСД

Началник
отдел
ФСД

При
необходимост

Отдел
ФСД

Началник
отдел
ФСД

При
необходимост

Назначената
за целта
комисия

Секретар
на
района

При
необходимост

Отдел
ФСД

Началник
отдел
ФСД

Непрекъснато

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС
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№
по
ред

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

ПРИ ЯДРЕНА, РАДИАЦИОННА И ХИМИЧЕСКА АВАРИЯ В ДРУГИ РАЙОНИ НА СТОЛИЧНА
ОБЩИНА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Получаване на
заповед от
Председателя на
щаба на СО за
временно
настаняване на
пострадали
Подготовка на
местата за
временно
настаняване
Посрещане на
пострадалото
население на
пунктове на граните
на района
Осигуряване на
маршрутите до
местата за
временно
настаняване
Настаняване на
пострадалото
население в
определените
места за временно
пребиване
Оказване на първа
медицинска помощ
на пострадалите
Организиране
изхранването на
пострадалите
Осигуряване на
питейна вода
Организиране
охраната на
местата за
временно
настаняване
Организиране
напускането
на местата за
временно
настаняване.
Осигуряване на
маршрутите от
местата за
временно
настаняване до
границите на
района.

Председател
на
щаба

Председател
на
щаба на СО

до
10-12 час

Съгласно
направените
разчети от
щаба на СО

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

В
указаното
време

Съгласно
направените
разчети от
ССС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

В
указаното
време

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

В
указаното
време

Определени
затова
служители

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

При
необходимост.
Постоянно
Постоянно

Съгласно
направените
разчети
Съгласно
направените
разчети
Съгласно
разчетите

Управители
на ДКЦ
XIV и XXIX
Началник
отдел РКТД
Началник
отдел РКТД

Постоянно

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

В
указаното
време

Съгласно
направените
разчети от
ССС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

В
указаното
време

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР
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№
по
ред

12.

Дейности
Предоставяне на
щаба на СО
информация за
изразходваните
материали и
финансови
средства.

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

До
14 дни

Отдел
ФСД

Началник
отдел
ФСД

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

ДЕЙНОСТИ ПО РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Изграждане и
поддържане на
системата за ранно
предупреждение
Социални и други
дейности
Предоставяне на
общински имоти за
целите на защита
при ядрена,
радиационна и
химическа авария
Други дейности
Организиране
напускането
на местата за
временно
настаняване.
Осигуряване на
маршрутите от
местата за
временно
настаняване до
границите на
района.

Непрекъснато

Оперативни
дежурни
по РСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

При
необходимост

Определени
служители

Кмет на
района

При
необходимост

Отдел
УОСЖФ

Н-к
отдел
УОСЖФ

При
необходимост

Определени
служители

Кмет на
района

В
указаното
време

Съгласно
направените
разчети от
ССС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

В
указаното
време

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР
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Ч А С Т Ч Е Т В Ъ Р Т А
ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
Тази част от Плана е разработена във връзка с приетия Закон за
противодействие на тероризма, Обн., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г. и в изпълнение
на т. 2 и 3 от решение № 669/02 ноември 2017 г. на МС за приемане на Национален
план за противодействие на тероризма.
Оценката на риска и спецификата на реагирането при терористична
дейност дава основание действията да се дефинират в следните основни
варианти:
1. Задействане дистанцинционно или от атентатор на взривно
устройство на места с масово пребиване на хора или в транспортни
средства;
2. Взривяване на обекти от критичната инфрастуктура;
3. Използване на оръжия за масово поразяване;
4. Убийства на хора с безразборна стрелба с огнестрелно оръжие за
създаване на паника и страх;
5. Използване на транспортни средства за убийства на хора;
6. Водене на електронна война чрез проникване в системите за
управление.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕТ АКТ
Рисковите фактори, определящи терористичната заплаха за район
„Триадица” могат да бъдат разгледани, както следва:
1.Степен на застрашеност и уязвимост на административната сграда на
район „Триадица”.
Сградата на районна администрация „Триадица” е публичен обект за извършване
на административно обслужване с пребиваване на служители и постоянна ежедневна
посещаемост на граждани и може потенциално да бъде уязвима от:
а) Заплаха за ръководството на район „Триадица” и сградата могат да възникнат
от уволнени лица, които считат, че са несправедливо уволнени;
б) Нападение над дежурния охранител, над служители или граждани с цел
вредителство и нарушаване на нормалното функциониране на Столична община –
район „Триадица”;
в) Заплахи от лица, които са получили отказ от предоставяне на административна
услуга и считат, че ръководството на район „Триадица” или отделни служители носят
вина за това положение;
г) Манипулирани лица с психически отклонения, наркомани, лица от
нерегистрирани националистически, етнически, сепаратистки, религиозни и други
противоконституционни организации, които в дейността на районна администрация
„Триадица” биха могли да припознават виновника за социално – политическата
ситуация в страната;
д) Телефонен тероризъм, имащ за цел да наруши нормалния ритъм на работа в

район „Триадица”.
2. Обща прогноза за възникване на извънредна ситуация, вследствие на
терористична дейност на територията на район „Триадица”.
Територията на район „Триадица” обхваща както значителна част от централната
част на столицата, така също и големите жилищни комплекси в южната й част, като ж.к.
„Иван Вазов”, ж.к. „Стрелбище”, ж.к. „Гоце Делчев”, кв. „Манастирски ливади”, кв.
„Кръстова вада” и значително по площ парково пространство, разположено между тях
– „Южен парк”.
В район „Триадица” са разположени редица обекти и институции от национално и
регионално значение: Съдебна палата, Областна администрация на Област София
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град, Областна администрация на Софийска област, Национален музей „Земята и
хората”, КНСБ, Военно – медицинска академия, Болница „Лозенец”, МБАЛ
„Александровска”, включваща 11 болници, 26 клиники и Медицински университет, в
които потока от посетители дневно е около 100 000 души и „Южен парк”, където през
почивните дни се организират културни мероприятия и посетителите са над 50 000
души. Също така, на територията на район „Триадица” се намират дипломатическите
представителства: посолство на Израел и посолства на САЩ /ул. „Козяк” № 16/.
Тук се намират хотелите „Хилтън”, „Централ Парк хотел”, в които ежедневно
отсядат ВИП гости и в които непрекъснато се провеждат мероприятия и форуми от
международен и национален мащаб. В район „Триадица” са съсредоточени
многобройни офиси на фирми и търговски обекти, 16 банки, 5 спортни комплекса, 12
общински и държавни училища, 8 общински детски градини, 2 детски ясли, 2
поликлиники, 3 големи дискотеки, общински пазар „Иван Вазов” и църква „Св. Георги
Победоносец”, спортните комплекси „Раковски” и „Спартак” и зала „Триадица”, в които
ежеседмично се провеждат спортни мероприятия.
В район „Триадица” са разположени големи търговски центрове – „Сити център
София” и търговски комплекс от по-висок клас – „България мол”, разположен на място,
където се пресичат два от най-значимите в района булеварди – бул. „България” и бул.
„Тодор Каблешков”, които ежедневно се посещават от хиляди граждани по различни
поводи, както и най – крупния обект НДК, който с административната му сграда и
прилежаща територия се явява средище на множество политически, културни,
търговски и др. форуми и мероприятия с 4 луксозни ресторанта, 2 дискотеки, нощни
заведения и др.
В сградата на НДК се организират базари с различна тематика, при които потока
от преминаващи граждани достига около 500 000 души.
Характерно за територията на район „Триадица” е целогодишното провеждане на
редица политически, културни, спортни, религиозни, правителствени и общински
масови мероприятия.
Напълно възможно е за постигане на определени цели в гр. София, някои
терористични организации да планират обекти за терористична дейност и на
територията на район „Триадица”.
Подходящи за тази цел са НДК и метростанцията, Съдебната палата, хотел
«Хилтън», медицинския комплекс, магазин «Сити център», МОЛ «Парадайз център» и
«България мол», сградите с високо застрояване, както и други лесноуязвими обекти
и съоръжения от територията на района.
Планирането на защитата на район „Триадица” за противодействие на
тероризма се осъществява непрекъснато и включва комплекс от организационни
и охранителни мерки в съответствие с Националния план за противодействие на
тероризма. Планът се поддържа в актуално състояние в условията:
 Когато няма информация за планиране и осъществяване на терористичен
акт.
 Има информация, че са налице възможности за осъществяване на
терористичен акт.
 Има информация за провеждане на непосредствени дейности за
осъществяване на терористичен акт.
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ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА РАЙОН
„ТРИАДИЦА” ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
Взаимодействие
№
Средства и
със
по
Дейности
Срок
Отговорник
ресурси
съставните
ред
части на ЕСС
ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН
АКТ
1.

2.

/ те се провеждат при ниско, високо и много високо ниво на заплаха от терористичен акт/
Извършване анализ и оценка на риска при терористичен акт
извършване анализ
и оценка на
въздействието
което може да
окажат
потенционално
Група
Гл. спец. по
опасните обекти
м. Януари
за
04-то РУ-СДВР
ОМП и ЗБ
върху населението,
разработване
околната среда и
инфраструктурата
на района при
извършване на
терористичен акт
извършване анализ
и оценка на
въздействието
което може да
окажат обектите
където се
извършва
Група
Гл. спец. по
потенциално
м. Януари
за
04-то РУ-СДВР
ОМП и ЗБ
опасна дейност
разработване
върху населението,
околната среда и
инфраструктурата
на района при
извършване на
терористичен акт
Извършване анализ
и оценка на
Група
обектите
Гл. спец. по
м. Януари
за
04-то РУ-СДВР
които могат да
ОМП и ЗБ
разработване
станат цел на
терористичен акт
Дейности за намаляване уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура при
терористичен акт
назначаване със
заповед комисия за
създаване на
Кмет
регистър на
Гл. спец. по
Ежегодно
на
обектите
ОМП и ЗБ
района
които могат да
станат цел на
терористичен акт
извършване на
експертиза за
Назначена
Гл. спец. по
състоянието на
Ежегодно
04-то РУ-СДВР
комисия
ОМП и ЗБ
обектите които
могат да станат цел
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№
по
ред
3.

4.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

на терористичен акт
Възстановяване и изграждане на системи и средства за физическа сигурност
извършване на
оглед и оценка
състоянието на
съществуващите
Назначена
Гл. спец. по
Ежегодно
системи и средства
комисия
ОМП и ЗБ
за физическа
сигурност в
общинските обекти
извършване на
необходимия
ремонт на
съществуващите
По
Определена
Гл. спец. по
системи и средства
график
фирма
ОМП и ЗБ
за физическа
сигурност в
общинските обекти
извършване на
периодични
проверки за
състоянието и
поддържането на
По
Назначена
Гл. спец. по
04-то РУ-СДВР
съществуващите
график
комисия
ОМП и ЗБ
системи и средства
за физическа
сигурност в
общинските обекти
извършване на
оглед и оценка
състоянието на
съществуващите
системи и средсва
По
Назначена
Гл. спец. по
за физическа
график
комисия
ОМП и ЗБ
сигурност в
обектите от
критичната
инфраструктура
Изпращане заявкаискания до
Столична община
Кмет
за изграждане на
По
Гл. спец. По
на
системи и средства
график
ОМП и ЗБ
района
за физическа
сигурност в
общинските обекти
Дейности по планирането на защитата при терористичен акт от държавните и общинските
обекти, юридическите лица и едноличните търговци на територията на районна
запознаване с
плановете на
Група
държавните обекти
Гл. спец. по
за
и тяхното
ОМП и ЗБ
разработване
съгласуване с
районния план
разработване
По
Група
Гл. спец. по
плановете на
график
за
ОМП и ЗБ
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№
по
ред

5.

6.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

общинските обекти
разработване
запознаване с
разработените
документи за
противадействие на
тероризма на
собствениците и
ползвателите на
сгради и
Гл. спец. по
съоръжения за
По
ОМП и ЗБ
обществено
график
обслужване,
съгласно, чл. 2 от
Наредба № 8121з1225/27септември
2017 г. /които са
длъжни да
разработват
такива/
Дейности по изграждане и поддържане на системата за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване
актуализиране
списъка с
Оперативен
Гл. спец. по
телефонните
М. Март
дежурен
ОМП и ЗБ
номера за
по РСС
оповестяване.
поддържане
системата за
Оперативен
Гл. спец. по
оповестяване в
Постоянен
дежурен
ОМП и ЗБ
постоянна
по РСС
готовност.
получаване на
информация от
Оперативен
Гл. спец. по
дежурните на 04-то
Постоянен
дежурен
ОМП и ЗБ
-та
РУ-СДВР и 04
по РСС
РСПБЗН
Участие в
Оперативен
Гл. спец. по
ежедневните
Постоянен
дежурен
тренировки по
ОМП и ЗБ
по РСС
оповестяване
Дейности по осигуряването на населението от района при терористичен акт
изготвяне на
препоръки за
поведение и
Група
действие на
Гл. спец. по
м.март
за
населението от
ОМП и ЗБ
разработване
района които да се
ползват при
терористичен акт
свеждане на
Управители
Главен
препоръките до
на
специалист
населението на
М. април
етажната
„Култура”
района.
собственост
Организиране
Съгласно
Гл. спец. по
извеждането на
м. Април
направените
ОМП и ЗБ
населението от
разчети
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№
по
ред

Дейности
общински обекти
при терористичен
акт
организиране на
групи за оказване
на първа помощ на
пострадалите при
терористичен акт
определяне на
райони за временно
настаняване на
пострадали при
терористичен акт
организиране
транспорта и
извозването на
пострадалите при
терористичен акт
организиране
медицинското
осигуряване в
районите за
временно
настаняване.
организиране
взаимодействието с
04-то РУ-СДВР за
охрана на обектите
станали цел на
терористичен акт и
на районите за
временно
настаняване.
организиране
взаимодействието с
04-то РУ-СДВР за
охрана на районите
за временно
настаняване.
организиране
изхранването на
населението
пострадало при
терористичен акт в
районите за
временно
настаняване.

7.

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

м. Март

Съгласно
направените
разчети

Управители
на ДКЦ
XIV и XXIX

м. Март

Група
за
разработване

Главен
инженер

м. Март

Съгласно
направените
разчети

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

М. Март

Съгласно
направените
разчети

Управители
на ДКЦ
XIV и XXIX

М. Март

Съгласно
направените
разчети

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

М. Март

Съгласно
направените
разчети

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

М. Март

Съгласно
направените
разчети

Началник
отдел РКТД

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Сили и средства
на
Единната
спасителна
система

Сили и средства
на
Единната
спасителна
система

Дейности по обучение и практическа подготовка за защита при терористичен акт /не по-малко
от веднъж годишно/
Членове
Гл. спец. по
членовете на РСС
м. Февруари
на РСС
ОМП и ЗБ
04-то РУ-СДВР
ръководства
ръководствата на
Гл. спец. по
м. Март
на общинските
04-то РУ-СДВР
общинските обекти
ОМП и ЗБ
обекти
администрацията
служители
Гл. спец. по
04-то РУ-СДВР
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№
по
ред

Дейности
на района
управителите на
етажната
собственост

8.

9.

населението на
района
провеждане на на
тренировки за
отработане на
взаимодействието
между общината,
силите за реагиране
и населението
Актуализиране
частта защита при
терористичен акт от
плана за защита
при бедствия и
приемането му от
РСС.
Контрол за
изпълнение на
превантивните
дейности

Срок
м. Април
м. Юни
и
м. Септември
Периодически

Средства и
ресурси
на района
управителите
на
етажната
собственост
населението
на района

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

ОМП и ЗБ
Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

04-то РУ-СДВР

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

04-то РУ-СДВР

04-то РУ-СДВР

По
отделен
график

Гл. спец. По
ОМП и ЗБ

Кмет
на
района

Ежегодно

Група
за
разработване

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Непрекъснато

Членове
на РСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА РАЙОНА ПРИ РЕАГИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН
АКТ
1.

2.

3.
4.

Провеждане
заседание на Щаба

При
извършване
на терор. Акт

Членове
на
щаба

Председател
на
щаба

Събиране на
През
Дежурния
Председател
информация за
на
на
30
извършения
минути
щаба
щаба
терористичен акт
Обявяване на
Членове
Председател
При
бедствено
на
на
необходимост
положение
щаба
щаба
Оценка на създадената обстановка при извършване /след извършване/ на терористичния акт
установяване,
При
Дежурния
Гл. спец. по
извършителите на
първа
на
04-то РУ-СДВР
ОМП и ЗБ
терористичния акт
възможност
щаба
определяне вида на
При
Членове
исканията на
Гл. спец. по
първа
на
04-то РУ-СДВР
извършителите на
ОМП и ЗБ
възможност
щаба
терористичния акт
определяне броя на
До
Дежурния
Гл. спец. по
застрашеното
30
на
ОМП и ЗБ
население
минути
щаба
определяне
границите на
До
Членове
поразената зона
Гл. спец. по
30
на
04-то РУ-СДВР
при извършване
ОМП и ЗБ
минути
щаба
/след извършване/
на терористичния
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№
по
ред

5.

6.

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

акт
блокиране
подходите към
зоната при
Началник
Веднага
04-то РУ-СДВР
04-то РУ-СДВР
извършване /след
04-то РУ-СДВР
извършване/ на
терористичния акт
установяване на
Председател
пътищата за
До
Гл. спец. по
на
04-то РУ-СДВР
обхождане и/или
60 минута
ОМП и ЗБ
щаба
евакуация
Своевременно предупреждаване на застрашеното население от извършване /след
извършване/ на терористичния акт
чрез управителите
Дежурния
Гл. спец. по
на етажната
Незабавно
на
ОМП и ЗБ
собственост
щаба
Дежурния
чрез патрулните
Гл. спец. по
-то
Незабавно
на
04-то РУ-СДВР
коли на 04 РУОМП и ЗБ
СДВР
щаба
чрез охраната на
Дежурния
фирмите в близост
Гл. спец. по
Незабавно
на
на застрашените
ОМП и ЗБ
щаба
места
Дейности за изпълнение на неотложните мерки за намаляване последствията от терористичния
акт
изпращане на
информация до
дежурният на щаба
на СО и дежурните
на щабове на
Дежурния
През
Гл. спец. По
районите „Лозенец”,
на
30 минути
ОМП и ЗБ
„Витоша” и „Красно
щаба
село” за
създадената
обстановката в
района
недопускане на
Кмет
паника сред
служители
Незабавно
на
04-то РУ-СДВР
населението на
на района
района
района
въвеждане на 24
часово дежурство
на отговорните
Веднага
Отговорни
Гл. спец. по
дежурни по район
след
дежурни
ОМП и ЗБ
със заповед на
заповедта
Председателя на
щаба
засилване охраната
Фирма
Гл. спец. по
на общинските
Незабавно
за
04-то РУ-СДВР
ОМП и ЗБ
обекти
охрана
извеждане и
настаняване на
Съгласно
Секретар
тежко болни и
направените
на
Незабавно
трудно подвижни
разчети
МКБППМН
жители на района в
60

№
по
ред

7.

8.

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

При
необходимост

Съгласно
направените
разчети

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

До
30 минута

Членове
на
щаба

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

04-то РУ-СДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

Гл. спец. По
ОМП и ЗБ

Председател
на
щаба

Гл. спец. По
ОМП и ЗБ

Председател
на
щаба

Непрекъснато

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

спасяване на хора,
животни и
материални
ценности.

Съгласно
направените
разчети от ЕСС

Съгласно
направените
разчети от
ЕСС

осигуряване на
обществения ред.

След
провеждането
на
спасителните
операции

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Дейности
места за
настаняване.
със заповед на
кмета на района
започва извеждане
на застрашеното
население от
района на
терористичния акт
Провеждане на
спасителни
операции след
терористичен акт
определяне
размерите на
поразените райони
след терористичен
акт в които ще се
извършват
спасителни
операции
организиране
охраната на
поразените
участъци и
ограничаване
достъпа до тях.
изпращане искане
за провеждане на
спасителни
операции
организиране
посрещането на
спасителните
отряди и
съпровождането им
до заразените
райони
осигуряване
достъпа до
училищата и
детските гадини

Операции по
издирване и
спасяване на
изчезнали хора

До
60 минута

До
60 минута

По
отделен график

При
необходимост

Съгласно
направените
разчети от
ЕСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Началник
04-то РУ-СДВР

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

04-то РУ-СДВР

Сили и средства
на
Единната
спасителна
система

04-то РУ-СДВР
Сили и средства
на
Единната
спасителна
система

04-то РУ-СДВР

Сили и средства на
Единната
спасителна
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№
по
ред

Дейности

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС
система

9.

Дейности за евакуация и разсредоточаване на целият район „Триадица”
отдаване на
заповед за
евакуация и
разсредоточаване
дейностите са както
при част първа на
плана

10.

11.

12.

Извършване на
неотложно
възстановителни
работи
Ограничаване
разпространението
и ликвидирането на
възникнали
епидемични
взривове
Други дейности
определяне на
маршрутите, по
които се отклонява
интензивното
движение и се
въвежда
ограничение на
скоростта

При
необходимост

Гл. спец. По
ОМП и ЗБ

Председател
на
щаба

При
необходимост

Съгласно
направените
разчети

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

При
необходимост

При
необходимост

При
необходимост

Съгласно
направените
разчети от
ЕСС
Съгласно
направените
разчети от
ЕСС

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Главен
инженер

Началник отдел
ИКИИ

Сили и средства на
Единната
спасителна
система
Сили и средства на
Единната
спасителна
система
Сили и средства на
Единната
спасителна
система

Началник
04-то РУ-СДВР

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
1.

2.

3.

Отдаване на
заповед за край на
бедственото
положение
Своевременно
събиране на
информация за
обстановката в
района и
докладване на
щаба на СО
Изхранване на
временно
настанените
пострадали хора и
домашни животни

4.

Оказване
медицинска помощ
на пострадали

5.

Осигуряване на

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Кмет
на
района

На
всеки час

Оперативен
дежурен
по РСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

При
необходимост

Отдел
УОСЖФ

При
необходимост.

Съгласно
направените
разчети
Съгласно

Н-к
Отдел
УОСЖФ

Управители
на ДКЦ
XIV и XXIX
Началник
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№
по
ред

Дейности
обществения ред в
района

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Осигуряване
изхранването на
пострадалото
население
Оигуряване питейна
вода на
пострадалото
население
Осигуряване
завръщането на
пострадалото
население по
домовете си
Организиране
започването на
работа на
общинските
училища и детски
градини
Изготвяне искане
към
Междуведомствена
та комисия за
възстановаване и
подпомагане към
МС.
Финансиране на
неотложни
възстановителни
работи
Предоставяне на
възстановителни
помощи
Извършване на
проверки по сигнали
и жалби
Обезщетяване на
физически и
юридически лица за
реално причинените
им вреди

Срок
Непрекъснато

Непрекъснато

Средства и
ресурси
разчетите
на 04-то РУСДВР
Отдел
РКТД

Отговорник
04-то РУ-СДВР

Началник
отдел
РКТД

Отдел
РКТД

Началник
отдел
РКТД

При
първа
възможност

Отдел
УОСЖФ

Н-к
отдел
УОСЖФ

При
първа
възможност

Директори
на
обектите

Началник отдел
„Хуманитарни
дейности”

До
15 дни

Членове
на
щаба

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

При
необходимост.

Отдел
ФСД

Началник
отдел
ФСД

При
необходимост

Отдел
ФСД

При
необходимост

Назначената
за целта
комисия

При
необходимост

Отдел
ФСД

Непрекъснато

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Началник
отдел
ФСД
Секретар
на
района
Началник
отдел
ФСД

ДЕЙНОСТИ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ В ДРУГИ РАЙОНИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1.

2.

Получаване на
заповед от
Председателя на
щаба на СО за
временно
настаняване на
пострадали
Подготовка на
местата за

до
10-12 час

Председател
на
щаба

Председател
на
щаба на СО

Съгласно
направените

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ
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№
по
ред

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Дейности
временно
настаняване
Посрещане на
пострадалото
население на
пунктове на
границите на
района
Осигуряване на
маршрутите до
местата за
временно
настаняване
Настаняване на
пострадалото
население в
определените
места за временно
пребиване
Оказване на първа
медицинска помощ
на пострадалите
Организиране
изхранването на
пострадалите
Осигуряване на
питейна вода
Организиране
охраната на
местата за
временно
настаняване
Организиране
напускането
на местата за
временно
настаняване.
Осигуряване на
маршрутите от
местата за
временно
настаняване до
границите на
района.
Предоставяне на
щаба на СО
информация за
изразходваните
материали и
финансови
средства.

Срок

Средства и
ресурси

Отговорник

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

разчети от
щаба на СО
В
указаното
време

Съгласно
направените
разчети от
ССС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

В
указаното
време

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

В
указаното
време

Определените
за целта
служители

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Съгласно
направените
разчети
Съгласно
направените
разчети
Съгласно
направените
разчети

Началник
отдел РКТД

Постоянно

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

В
указаното
време

Съгласно
направените
разчети от
ССС

В
указаното
време

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

Началник
04-то РУ-СДВР

До
14 дни

Отдел
ФСД

Началник
отдел
ФСД

При
необходимост.
Постоянно

Постоянно

Управители
на ДКЦ
XIV и XXIX

Началник
отдел РКТД

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

ДЕЙНОСТИ ПО РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
1.

Изграждане и

Непрекъснато

Оперативни

Гл. спец. по
64

№
по
ред

Дейности

Срок

поддържане на
системата за ранно
предупреждение

Средства и
ресурси
дежурни
по РСС

Отговорник
ОМП и ЗБ

2.

Социални и други
дейности

При
необходимост

Определени
служители от
администраци
ята

Кмет
на
района

3.

Предоставяне на
общински имоти за
целите на защитата

При
необходимост

Отдел
УОСЖФ

Н-к
отдел
УОСЖФ

Други дейности

При
необходимост

Определени
служители от
администраци
ята

Кмет
на
района

В
указаното
време

Съгласно
направените
разчети от
ССС

В
указаното
време

Съгласно
разчетите
на 04-то РУСДВР

4.

5.

6.

Организиране
напускането
на местата за
временно
настаняване.
Осигуряване на
маршрутите от
местата за
временно
настаняване до
границите на
района.

Взаимодействие
със
съставните
части на ЕСС

Гл. спец. по
ОМП и ЗБ

Началник
04-то РУ-СДВР

За извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
/СНАВР/ при терористични действия се използват наличните сили на 4-то РУ-СДВР,
силите и средствата на 4-та РС „ПБЗН”, „Столична регионална здравна инспекция“
/СРЗИ/ и на други организационни структури изпълняващи функции и задачи на
територията на столицата и района и съставни части на ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА
СИСТЕМА (ЕСС).
Ред за оповестяване и информиране на населението
Оповестяването и информирането на населението за възникнала опасност,
реална обстановка и мерки /указания/ за защита от тяхна страна, се извършва от
ОД по ССС, по Заповед /Решение/ на Председателя, а в негово отсъствие на Зам.председателя на Щаба.
Оповестяването за видовете опасности се извършва чрез Единната
национална сиреннооповестителна система и тази с местно задействане чрез
Оперативния дежурен по ССС, СМИ, дежурните сили и средства на СДВР.
Длъжностни лица отговорни за преглед и актуализация на плана
Плана за защита при бедствия е отворен документ с възможност за постоянно
внасяне на актуализации с цел осигуряване на „работещ режим” на плана.
Отговорни длъжностни за актуализацията на плана са:
- Ресорният заместник кмет;
- Секретар на района;
- Главен специалист по ОМП и ЗБ.
Участващи в усвояването на плана
- Всички длъжностни лица включени в Плана за защита при бедствия и състава на
отделите от районната администрация, имащи отношение към плана.
- Други ръководни и изпълнителски органи и структури.
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Ред за въвеждане на плана в действие
- планът се въвежда в действие след обявяване на „бедствено” положение,
обхващащо територията на цялата община / района /;
- допуска се планът да се въведе в действие и без обявяване на „бедствено”
положение;
- районният съвет по сигурност /РСС/, в режим на „виртуален команден
център”, уяснява съответствието на прогнозата от плана с действителната обстановка
и изготвя предложение за внасяне на корекции в предварително планираните
дейности.
Председателят на Районния съвет по сигурност може да упълномощи Зам.
председателя или секретаря на РСС да привлича допълнителни сили и средства.
Ред за актуализация на плана
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 в нормативната уредба, регламентираща изпълнението им.
Планът за защита при бедствия се съхранява както следва:
- екз. № 1 при Главeн специалист по ОМП и ЗБ на район „Триадица”;
- екз. № 2 в дежурната стая на ОД по РСС.

Приложения:
Приложение № 1: Сгради за настаняване при временно извеждане на населението в
район „Триадица”.
Приложение № 2: ТАБЛИЦА -Сгради за настаняване на пострадало население
/бременни, кърмачки, майки с деца до 7 години, самотни възрастни хора и инвалиди/.
Приложение № 3: Пунктове за раздаване на таблетки с Калиев йодид на
населението в район „Триадица”.
Приложение № 4: Здравни норми за прилагане на йодна профилактика.

Съгласувал:
Бистра ТЪНКАШКА
Секретар на СО-Район „Триадица”

Изготвил:
Георги ГЕОРГИЕВ
Главен специалист по ОМП и ЗБ
и секретар на РСС
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