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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

На територията на Столична община са разположени значителен брой предприятия на 

текстилната, трикотажната, кожарската и обувната промишленост, които не работят с 

отровни вещества и не съхраняват такива, но при възникване на пожари в тях, вследствие на 

горенето на готовата продукция и суровините, които използват, е възможно създаването на 

огнища с отделяне на токсични вещества. 

     На такова въздействие макар и смалка вероятност може да бъде подложено 

населението в Район “Оборище”.  

Износеното техническо оборудване на фирмите, ниската технологична дисциплина в 

тях са предпоставка за възникване на промишлени аварии, съпроводени с отделяне на 

токсични вещества.  

 Потенциална опасност има в обектите от текстилната, фармацевтичната, хранително-

вкусовата и други дейности, работещи със синтетични и запалими вещества. 

 На територията на Столицата са разположени производствени предприятия, работещи 

с промишлени отровни вещества / ПОВ /, количествата на същите, макар и да не са особено 

големи, много често надхвърлят количествата, определени в Наредба № 2 на Комитета по 

стандартизация като “опасни”.  

           Познаването на особеностите на строителството, производството, специалното 

технологическо оборудване, състоянието на комунално - енергийните мрежи, съхранението 

на суровините и готовата продукция позволява да се вземат предварителни мерки за 

премахване на източниците на аварии, а при възникването им своевременно да се ликвидират 

последствията от тях. 

 
КРУПНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ / КПА / СЪС ЗАРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА И 

ПРИЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ 

 
1 Класификация на авариите със заразяване на въздуха. 

 

Авариите в химическата промишленост със заразяване на въздуха в зависимост от 

техните степени на заразяване са локални, местни и крупни / тежки / аварии. 

 

А / Локални аварии със заразяване на въздуха.  

Това са аварии които засягат само отделен участък от производството и заразяват 

ограничено въздуха с ПОВ. Тези аварии са съпроводени с изтичане на малки   количества   

ПОВ   от   газовите   комуникации    /тръбопроводи, апаратура,  

съдове /, което лесно може да се отстрани. При тях могат да бъдат засегнати само отделни 

хора и не е необходимо заводът да спира производството си. 

 

Б / Местни аварии със заразяване на въздуха.  

Това са аварии, при които изтича голямо количество от ПОВ и се получава висока 

степен на заразяване, което се разпростира по цеховете, но няма опасност от заразяване извън 

обекта. Производството се спира частично или временно. 

 

В / Крупни /тежки / производствени аварии със заразяване на въздуха.  

Тези производствени аварии водят до внезапно прекратяване на производството, до 

загуби на материални ценности и поразяване на хора, както и до заразяване на въздуха не 

само в завода, но и извън него. Тези аварии са съпроводени често с експлозии, пожари и с 

разпръскване на големи количества ПОВ. Създават се големи огнища на химическо 

заразяване, вследствие на което се образуват отровни облаци на километри разстояние, които 

представляват опасност, тъй като предизвикват масови поражения на хора и растения. 

Крупните производствени аварии / КПА /със заразяване на. въздуха могат да бъдат 

разделени на две групи: 

- Крупни производствени аварии, които предизвикват заразяване на въздуха с ПОВ на големи 

площи; 
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- Крупни производствени аварии, съпроводени с експлозии, пожари, разрушения и заразяване 

на големи площи. 

Втората група КПА са най-опасни. При тях освен масови: поражения на хора се 

унищожават и материалните ценности, а в отделни случаи и цели заводи. Този вид КПА ще 

са най-често срещащите се, като се има предвид, че по-голямата част от ПОВ образуват с 

въздуха експлозивни смеси. 

Химическите производствени предприятия в зависимост от количеството на 

произвежданите, използуваните или съхраняваните ПОВ и тяхната токсичност / I, II, III или 

IV степен / могат да се степенуват по аварийната си опасност в три категории (I, II и III 

категория /. 

 

Степенуване на предприятията, произвеждащи хлор и амоняк, по аварийна опасност 

 

Категория Хлор / t / Амоняк / t / 
Първа категория на аварийна 

опасност 
Производство над 200 Над 2 500 

Втора категория на аварийна 

опасност 
Производство от 50 до 200 От 500 до 2 500 

Трета категория на аварийна 

опасност 
Производство от 1 до 50 От 20 до 500 

 
Крупните производствени аварии със заразяване на въздуха ще бъдат често явление и 

във военно време, когато химическата промишленост ще бъде подложена на въздействието 

на ударите на противника и обект на диверсионни действия. 

 

Най-често срещаните Промишлените отровни вещества в производствения сектор са: 

амоняк, хлор, сярна киселина, натриева основа, серни окиси, доменен и коксов газ, 

пропан-бутан, цианиди, пестициди и други вещества.  

 

Характеристика на същите са показани в Приложение 1 

 
 

2. Причини за възникване на КПА с ПОВ 

 

Причините за възникване на КПА със заразяване на околната среда с ПОВ могат да 

бъдат различни: 

 Нарушението на херметизацията на намиращите се под високо налягане, 

тръбопроводи, цистерни и балони с ПОВ е една от тези причини. 

 Пожари и взривове при производствения процес в химическите предприятия и 

разпръскване на ПОВ и заразяване на въздуха; 

 Катастрофи при превозване на товари с ПОВ с автомобилен, въздушен и ж. п. 

Транспорт;  

 При стихийните бедствия / земетресения, наводнения, бури и други /, грешките 

при проектирането и строителството на съоръженията, дефектите при 

монтирането на технологичните системи, нарушението на технологичния 

процес и неспазването на правилата за експлоатацията на апаратурата и 

механизмите; 

 Ниска трудова и технологична дисциплина, неспазване на правилата за 

техническа безопасност, лошо използуване на контролно - измервателната и 

защитната апаратура, липсата на надзор за състоянието на съоръженията и  

оборудването.  

        Значителна част от авариите се дължат и на недооценяване" то на особеностите на 

обекта и на местните условия. Непосредствени причини могат да бъдат липсата на защита на 

съоръженията от корозия, която възниква под въздействието на климатичните условия и 

агресивната производствена среда, не защитата от влиянието на ниските температури, 

вибрациите и т. н. 
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Най-важният фактор за авариите си остават нарушението на технологичния процес и 

неспазването на мерките за безопасност. 

Изучаването на конкретните причини за възможните аварии и всестранната оценка на 

опасността, която те представляват за работниците и служещите в обекта и пребиваващото в 

близост население, позволяват, на първо място, правилно да се определят мероприятията по 

тяхното предотвратяване и, на второ място, да се вземат ефективни мерки за защита на хората 

и намаляване на материалните загуби от авариите. 

 

3. Технологични изисквания за предотвратяване на КПА с отделяне на ПОВ 

 

За предотвратяването на авариите извънредно важно е да се спазват следните 

технологични изисквания: 

1. Да се разполагат новите химически производства на ПОВ съобразно с 

преобладаващите ветрове откъм наветрената страна на територията на завода; 

2.Да се разполагат складовете за съхранение на ПОВ на подветрената страна по 

отношение на цеховете на предприятието; 

3. Планирането на нови обекти да изключва възможността за образуването на застой на 

ПОВ, наличието на непроветриви участъци на територията и затрупването на основните 

вътрешно транспортни пътища при авария. 

4. Да се поставя основното технологично оборудване в подвали или подземни помещения, 

а скъпото оборудване — в специални защитни съоръжения. 

5. Вертикалната планировка на обектите да осигурява отвеждането на ПОВ от зданията и 

съоръженията на безопасно място в случай на повреждане на тръбопро 

водите и резервоарите, съдържащи тези вещества. 

6. Да се разполагат на ниски опори технологичните тръбопроводи и топлинните 

мрежи. 

7. Да се планират цеховете за производство и преработване на ПОВ и защитните 

съоръжения на по-високо място, отколкото съдовете за тях, и откъм наветрената страна. 

8. Да се съхраняват промишлените отрови по възможност в по-малки съдове и 

обезателно с обозначения „Опасно!", „Отровно!", „Смъртна опасност!". Материалите да се 

съхраняват разсъсредоточено. 

9. Да се изграждат между отделните резервоари прегради с определена степен на 

защита или те да бъдат полувкопани. 

10. Да се осигурят резервоари и съоръжения за прехвърляне на ПОВ в случай на 

авария. 

11. Да се монтират клапани, отсекатели, блокировки по тръбопроводите за 

автоматично изключване и изолиране на особено опасните участъци и за дистанционно 

управление на процесите. 

12. Да се създаде между цехова сигнализация /звукова, светлинна, телефонна / за 

контролиране на действията между работните места и цеховете. 

13. Да се провеждат ежедневен контрол и измерване на концентрациите на ПОВ в 

опасните участъци. 

14. Да се ограждат резервоарите със земни валове или бетонни корита за 

предотвратява на разливането на ПОВ при авария. 

15. Да се изградят стационарни или подвижни системи за създаване на водни или 

въздушни завеси за ликвидиране на огнището на химическо заразяване, а наличните 

инсталации да се поддържат в изправност; 

16. Да не се допуска презапасяване с ПОВ и да се поддържа необходимият 

производствен минимум, който да осигурява ритмичност в производството. 

17. Да се провеждат своевременно текущ й основен ремонт на съоръженията и 

стриктно да се спазва технологичният процес. 

18. Да се провеждат редовно мероприятия по техно надзорните прегледи и да се 

осигурява антикорозионна защита. 

19. Да се прави редовен преглед на всички предпазни клапани и вентили по 

инсталациите. 



5 

20. Да се изготвя план за ликвидирането на авариите и да се проиграва по смени и 

бригади всеки месец. 

Почти всички от фирмите, работещи с ПОВ са разположени в близост до жилищни 

квартали, което представлява реална опасност за населението, живеещо в тях и налага, както 

превантивни мерки, така и мероприятия по защитата му при евентуална авария. В зоните с 

поразяваща концентрация на ПОВ при авария в обекти,  съхраняващи такива или работещи с 

тях, попадат около 100 000 души от населението в областта /като район "Надежда”, Район 

"Сердика", Район "Искър", Район “Подуяне”, район “Слатина”/. Най-тежка обстановка 

може да възникне в прилежащите райони на: “Софарма”, “Арома”, “Булгарплод” – Слатина, 

ПЗ “Софийско пиво”, “Люлин” и около топлорайоните, където е възможно аварийна 

ситуация да възникне едновременно на територията на няколко обекта и да се създадат 

големи огнища на поражение и химическо замърсяване на значителна площ. На територията 

на  Район “Оборище” няма разположени фирми работещи с ПОВ. Възможно е част от 

населението да бъде засегнато от КПА с ПОВ при възникнали аварии във  фирма “Слатина-

Булгарплод” – ЕАД, разположена в Район “Слатина” и в ТР ”СОФИЯ” в Район “Сердика”, 

големи огнища на поражение и химическо замърсяване на значителна площ на територията 

на  Район “Оборище” може да се получи при аварии или катастрофи при превоза на ПОВ на 

Сточна гара и гара Подуене.  При такива аварии или катастрафи в зоната на химическо 

заразяване могат да попаднат около 8600 жители, като в зоната  за смъртоносна концентрация 

могат да попаднат около 6600 жители а, в зоната с поразяваща концентрация около 2000 

жители.  

При КПА С ПОВ, които заразявят въздуха, се създават зони на химично заразяване. 

Под зона на химическо заразяване / ЗХЗ / се разбира територията, на която 

вследствие на авария се е разпръснало ПОВ и неговите пари са създали условия за 

поражение на хора, селскостопански животни и растения. 

 

В зоната на химическо заразяване с ПОВ се различават две зони: 

 

1. Огнище на химическо заразяване / ОХЗ /, наричано още зона на не 

посредственото разливане / разпръскване / на ПОВ, или I зона на заразяването; 

2. Зона на разпространение на парите от ПОВ, наричана още зона на 

разпространение на заразения въздух (отровния облак), или II зона на заразяването. 

Зоната на разпространение на парите от своя страна се разделя на 

- зона със смъртоносна концентрация (ЗСК), в пределите, на която са възможни смъртни 

поражения на хора; 

- зона с поразяваща концентрация (ЗПК), в пределите на която попадналите хора губят 

временно трудоспособността си.  

 

Огнище на химическо поражение / ОХП / 

Под огнище на химическо поражение се разбира територията от ЗХЗ на която се 

намират населени пунктове и селскостопански обекти, които са попаднали под поразяващото 

въздействие на разпръснатото ПОВ и се налага провеждането на спасителни и други 

неотложни работи. 

В зависимост от количеството на разпръснатото ПОВ и метеорологичните условия 

3X3 може да заеме десетки квадратни километри и да се създадат няколко огнища на 

химическо поражение съответно с площи на поражение S
0
oxn, S'oxn.S”oxn.- показани на  

/Фиг. 1/ 

 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1 
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Основното огнище на поражение е в района на огнището на заразяване с площ S

0
oxn, 

където спешно трябва да се проведат мероприятия по ликвидирането на това огнище и да се 

окаже помощ на пострадалите. Без своевременно ликвидиране на аварията не може да се 

осигури защитата на хората. 

Останалите ОХП с площи S'oxn, S"охп са второстепенни и с тях ще се наложи 

провеждането само на превантивни мероприятия — подаване на сигнали „Химическо 

заразяване!" и „Евакуиране!", оказване на първа медицинска помощ на засегнатите и 

др. 

Понятията зона на разпространение на парите на заразения въздух, на отровния облак 

са идентични с известна степенна разлика в количеството на аерозолите от ПОВ. В облака 

аерозолите са повече, поради което облакът изглежда по-плътен и с по-ясно очертани 

граници. В зависимост от това в пособието ще се използуват и трите понятия. 

При авария с ПОВ под налягане в зависимост от тяхната химическа природа / т. к., 

летливост, налягането, под което те са втечнени / една част от тях създава върху почвата 

огнище на химическото заразяване или зона на непосредствено заразяване, а друга 

вследствие изпарение образува „първичен облак" от аерозоли и пари, който по същество 

формира зоната на смъртоносната концентрация. 

Огнището на химическото заразяване вследствие на по-нататъшното изпарение на 

ПОВ е източник на пари, които образуват „вторичен облак", който създава зоната на 

поразяващата концентрация и определя дълбочината на зоната на разпространение на парите. 

Някои ПОВ при разливане образуват само „първичен облак", а други само „вторичен 

облак" в зависимост от тяхната летливост. 

Зоните на химическото заразяване с ПОВ се характеризират със: 

- поразяване на хора, селскостопански животни и растения; 

- заразяване на водоеми, водоизточници, хранителни продукти, фураж, съоръжения, машини, 

транспорт и големи площи / до стотици декари в зависимост от аварията /. 

Продължителността на заразяването и действието се определя от количеството 

ПОВ и метеорологичните условия. То е от няколко часа до няколко денонощия. 

 

ОЦЕНКА НА ХИМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА, СЪЗДАДЕНА ПРИ КПА С ПОВ 

Един от най-съществените моменти в дейността на ръководствата на химическите 

обекти по ликвидирането на авариите с ПОВ е оценката на химическата обстановка. 

Планът за организирането и воденето на спасителните и Другите неотложни работи 

при КПА с отделяне на ПОВ се изготвя по прогноза на основа на очакваната химическа 

обстановка, която ще се създаде при аварията. Организацията и решението за ликвидирането 

на авариите с ПОВ в предприятията се разработват въз основа на прогнозата, като при самата 

авария взетото решение се конкретизира и уточнява в зависимост от фактически създадената 

химическа обстановка. 

Под химическа обстановка, създадена от ПОВ, се разбират мащабите и степените на 

заразяването с ПОВ при авария, които оказват влияние върху дейността на формированията 

на ЕСС, работата на промишлените обекти и жизнеността на населението в района на 

аварията. Оценката на химическата обстановка се извършва по два метода: 

- по прогноза; 

- по данни от разузнаването. 

В оценката на химическата обстановка и в двата метода има два момента, които са 

неразривно свързани и представляват едно цяло. 

Първият момент е изясняването на обстановката, а вторият — оценката на обстанов 

ката, която се извършва въз основа на данните от разузнаването. 

Изясняването на химическата обстановка включва определянето на: 

- вида и количеството на ПОВ, разпръснати при аварията; 

- времето, мястото и начина на разпръскването и изливането на ПОВ; 

- метеорологичните условия в момента на аварията; 

- топографските условия и характера на застрояването в направление на 

разпространяващия се заразен въздух; 



7 

- степента на защитеност на работниците и служителите в обекта, личния състав на 

формированията на ЕСС и населението в района на аварията; 

- дълбочината и широчината на зоната на разпространение на парите от ПОВ; 

химическата обстановка и нанасянето й на картата и определянето на населените пунктове и 

формированията на ЕСС, които ще попаднат в 3X3. 

Изясняването на обстановката е най-важния елемент от нейната оценка.  

 
Оценката на химическата обстановка включва определянето на: 

 

1. Времето, за което отровният облак ще достигне до отделните населени пунктове в 

3X3, и колко ще се задържи. 

2. Площта на ОХЗ и необходимите количества дегазиращи вещества за дегазирането й 

възможните загуби и поражения на хората, обема на санитарната обработка и 

дегазацията. 

3. Необходимите сили и средства за ликвидирането на аварията в ОX3. 

 

На територията на района при възникване на промишлени аварии и ж.п. катастрофи, 

свързани с отделяне на всички вещества най-сложна обстановка може да се създаде в 

следните фирми и предприятия: 

 

 Експертиза за състоянието на критичните и потенциално-опасните 

обекти и съоръжения. 

 
А. РАЙОН “СЛАТИНА” 

ФИРМА “СЛАТИНА-БУЛГАРПЛОД” – ЕАД 
 

         Фирмата е разположена на територия с обща площ от 376,286 м
2
 с персонал 134 души. 

Съхраняват се 10 000 кг амоняк необходими за работата на  хладилното стопанство. При 

възникване на промишлена авария с изтичане в атмосферата на 10 тона амоняк зоната със 

смъртоносна концентрация е с дължина 280 метра и ширина 100 метра. Зоната с поразяваща 

концентрация е с дължина 680 м и ширина 100 м. При инверсия и скорост на вятъра над 1 

м/сек. В зоната на поразяваща концентрация ще попаднат до 1000 души от населението на 

района.  
 

Б. РАЙОН “СЕРДИКА” 

ТР ”СОФИЯ” 

 
Топло района е разположен в централната част на район “Сердика” и  заема площ от 

750 000 м
2
. 

За производствени нужди се използват 40 тона сярна киселина и 20 тона натриева 

основа. При изтичането взаимодействието на двата реагента се съпровожда с взрив и 

отделяне на големи количества серни окиси. 

При инверсия и скорост на вятъра 1 м/сек и отделяне на 15 тона серни окиси зоната на 

смъртоносна концентрация е с дължина 1 080 м и ширина 216 метра. Зоната на поразяваща 

концентрация е с размери: дължина – 2 340 м и ширина - 468 метра. В зоната на поразяваща 

концентрация могат да попаднат до 6600 души от прилежащото население на територията на 

Район “Оборище” при северозападен вятър със скорост над 1 м/сек. 

 

В.  Ж. П. ГАРА  СТОЧНА  ГАРА 

 
       В най- тежките случаи при аварии и катастрофи при превозването на амоняк, киселини и 

основи в случаите на инверсия и скорост на вятъра над 1 м/сек. и посока изток, югоизток, в 

зоната с поразяваща концентрация могат да попаднат около 7700 души. 



8 

Г.  Ж. П. ГАРА  ПОДУЕНЕ 
 

       В най- тежките случаи при аварии и катастрофи при превозването на амоняк, киселини и 

основи в случаите на инверсия и скорост на вятъра над 1 м/сек. и посока изток, югоизток, в 

зоната с поразяваща концентрация могат да попаднат около 8600 души. 

 

1.1. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за осъществяване на дейността. 
 

Общинските и районните звена и длъжностни лица имащи отношение при 

снегонавявания и обледенявания на територията на Столична община и Район “Оборище” са 

както следва: 

 
А. / Звена: 

 

 От Столична община: 

 

1.  Столичен съвет по сигурност; 

2. Дирекция “Инженерна инфраструктура”; 

3. Дирекция “Общински земи, гори и поземлени отношения”; 

4. Дирекция “Транспорт”; 

5. Дирекция “Транспортна инфраструктура”; 

6. Дирекция “Логистика”; 

7. Дирекция “ Зелена система”; 

8. Дирекция “Екология”; 

9. Дирекция “Финанси”; 

10. Дирекция  “Сигурност ”. 

12. Столичен инспекторат. 

 

 От Район “Оборище”: 

 

1. Районен съвет по Сигурност на Район «Оборище»; 

2. Отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд, 

           регистрация и контрол на търговската дейност” 

3. Отдел “Правно-нормативно обслужване, образование, социални  

           дейности, култура и спорт” 

4. Отдел “Административно и информационно обслужване, ГРАО” 

5. Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол на  

           строителството” 

6. Отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”. 

 

 

Б. / Длъжностни лица: 

 

 От Столична община: 
 

1. Председател на ССС; 

2. Зам. председател на ССС; 

3. Секретар на ССС; 

4. Директор на дирекция; 

5. Началник отдел; 

6. Определен личен състав от дирекциите /отделите/. 
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 От Район “Оборище”: 
 

1. Председател на РСС; 

2. Зам. председател на РСС; 

3. Секретар на РСС; 

4. Началник отдел; 

5. Определен личен състав от отделите. 

 

 

2. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

на органите за управление, силите за реагиране и населението. 

 
За своевременно, ясно, еднозначно и точно оповестяване на населението е изградена  

единна „Национална Система за ранно предупреждение и оповестяване. 

В Столична община се разработва Общински комуникационно- информационен 

център / ОбКИЦ /.  

 

 

Задачи на ОбКИЦ: 

 

1. Координиране на съставните елементи от изградената общинска спасителна система; 

2. Осъществяване на непрекъсната комуникация с: 

- министерства и ведомства на територията на Столична община и Район “Оборище” 

/СДВР, СД “ПБЗН”/; 

- търговски дружества и еднолични търговци; 

- ЦСМП и др. лечебни здравни заведения; 

- Юридически лица с нестопанска цел; 

- Мобилните подразделения от ВС на Р. България участващи в СНАВР на 

територията на Столична община. 

3. Приемане и оценка на информацията за свлачища, снегонавяванияи обледенявания на 

територията на Столична община / отделни райони на Столична община /. 

4. Оповестяване и информиране на Председателя и членовете на ССС, Щаба за 

координиране на спасителни и неотложни – възстановителни работи. 

5. Оповестяване на РСС и др. населени места /селата /. 

6. Уведомяване на Областния управител на област София. 

7. Оповестяване на силите и средствата участващи в СНАВР при свлачища, 

снегонавявания и обледенявания. 

8. Оповестяване  на  допълнително   привличаните   сили  и  средства   при 

      СНАВР – след разрешение. 

9. Запис и архивиране с възможност за последващо прослушване на получената и 

предадена гласова информация в и от ОбКИЦ.  

 

 

Система за управление 
 

В Столична община и Район “Оборище” няма изградена друга система за 

управление. За целта се използва системата за оповестяване.  

 При възникване на извънредни ситуации, оперативни разпореждания до районите се 

предават по УКВ мрежите. Често се налага същите да се повтарят по телефона до част от 

районите. 

 Събирането на информация е още по-трудно, бавно и неефективно. 

 Като се има предвид:  
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-   предназначението на съществуващата система;  

- нейните крайно ограничени възможности за пренос на информация и техническото 

състояние на крайна амортизация. 

 

Изводи: 
- управлението се осъществява изключително трудно и неефективно; 

- оповестяването не отговаря на изискванията, приети с решение №3/16.07.2002 

г. от Междуведомствения съвет по КАС и управление на страната /не 

публикувано/. 

Сега използваната система за оповестяване и управление на Столична община и Район 

“Оборище” не е съвместима с монтираните през последните години цифрови 

компютъризирани системи за оповестяване в Министерски съвет, Министерство на 

отбраната, Министерство на вътрешните работи, националните служби, агенци и др. 

Наличната техническа база не позволява интегрирането и с новоизграждащият се «Център за 

неспешни повиквания» в Столична община и тел. 112 и не осигурява възможност за 

управление при кризи и привеждане от мирно на военно положение. 

 

За преодоляване на посочените по-горе недостатъци е изготвено Техническо задание 

за проектиране и изграждане на „Автоматизирана система за оповестяване и управление” 

/АСОУ/. Същата е базирана на цифровите /ІР/ комуникационно-информационни технологии 

и средства.  

 

Предназначение: 
 

1. За осигуряване оповестяването на дежурните длъжностни лица от Районните съвети 

по сигурност и управление при кризи и ръководния /личния състав от Столична 

община /СО/,  

2. За получаване на оповестителни сигнали от по-висши инстанции и транслирането им 

по предназначение. 

3. Обмен на информация между органите за управление в Столична община – речеви 

данни, видео изображения и др. 

 

Обхват:  

 
1. АСОУ-СО е предназначена да работи на територията на Столична община. 

2. АСОУ-СО да бъде изградена на базата на стандартни технологии отговарящи, както 

на нуждите на Столична община, така и на всички международни изисквания, 

съвместими със стандартите на Европейския съюз и НАТО. 

3. Център за оповестяване в Столична община. 

4. Районни  центрове за оповестяване.  

5. Взаимодействие с други центрове за оповестяване – до 10 бр. 

6. Изграждането на автоматизирана система за оповестяване и управление включва 

районите, мобилните станции за управление при кризи и център за контрол и 

наблюдение. 

 

2.1.Отговорни длъжностни лица и функциите им: 

 
- Кмет на Район «Оборище», той и Председател на Районния съвет за сигурност; 

- Зам. кмет на Район «Оборище»; 

- Главен експерт по „Управление на отбранително - мобилизационната 

подготовка и защита при бедствия, той и Секретар на Районния съвет за 

сигурност; 
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 При получено предупреждение 

 
Кризисен щаб, Щаб за реагиране при бедствия /ЩРБ/  или съвет за сигурност и 

управление при бедствия.  

 

2.1.1.  За оповестяване на Район „Оборище” 
 

Оперативни дежурни по ССС, ЦВН на СО и Оперативния дежурен по РСС на Район 

«Оборище».   

 

А. Органите за управление. 
 

Районен съвет по сигурност.  

Главния експерт по «УОМП и ЗБ». 

 

Б. Щаб   за изпълнение на районния план за защита при бедствия и 

взаимодествие 
 

 В зависимост от мащаба на бедствието за ликвидиране на последствията е създаден 

Щаб   за изпълнение на районния план за защита при бедствия и взаимодествие. 

 

В. Населението. 
 

 Населението при авария с ПОВ се оповестява по «Националната система за ранно 

предупреждение и оповестяване» и посредством  средствата за масово осведомяване /радио, 

телевизия/.  

 
Схеми за оповестяване. 

 
Оповестяването  на  сътава  на  РСС на  Район  „Оборище” 

 / основния ръководен състав / се извършва в съответствие със Схемата за оповестяване – 

Приложение 4. 

 

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

 

Обучението на органите за управление и населението на Район «Оборище» се 

осъществява на основание чл.14 от Закона за защита при бедствия. Към Министерството на 

вътрешните работи е създаден Национален учебен център.  

На основание заповед на Кмета на Столична община е създадена комисия  в състав от 

9 души с конкретни задачи  по организиране и провеждане на обучението по категории както 

следва: 

1. Обучение на органите за управление. 

2. Обучение на силите за реагиране при бедствия както следва:  

- сили и средства на Столична община; 

- сили и средства на държавните структури разположени на територията на 

Столична община; 

- сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с 

нестопанска цел. 

3. Обучение на доброволните формирования.   

4. Обучение на населението на Столична община по райони, жилищни комплекси, 

сектори и квартали. 

Обучението на населението в района се осъществява на основание заповед на Кмета на 

района. 
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Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между 

органите за управление, силите за реагиране и населението 
 

Всяка година се провеждат тренировки за отработване на взаимодействието между: 

- органите за управление; 

- ССС, РСС и силите и средствата участващи в СНАВР; 

- ССС и РСС; 

Тренировките се провеждат съгласно решение на Председателя на ССС. 

 

4. Източници на финансиране. 

 
Източниците за финансиране за овладяванетои преудоляването на последиците от КПА с 

ПОВ са показани в Приложение 7.  

 

5. Дейности за намаляване на риска 
 

За намаляване на риска от възможните последствия за населението на 

Район “Оборище” при възникване на промишлени аварии е наложително да се разработят 

конкретни мерки както следва:  

 

1. Извършване на контролни проверки за състоянието на: 

    -  Сградите на територията на всички райони на Столична община и изготвяне на 

       паспорти на същите; 

 

2. Непрекъснато обновяване на рисковите характеристики на ПОБ работещи с промишлени 

отровни вещества; 

 

3. Усъвършенстване на системата за оповестяване на населението; 

 

4. Провеждане на тренировки по оповестяване на: 

- органите за управление; 

- оповестяване на населението при авария с отделяне на ОВ. 

 

 

ІІ. Взаимодействие между Район “Оборище”, Столична община и 

останалите органи на Изпълнителната власт. 

 

1. Организация на действията на органите за защита. 
 
Организацията на действията на органите и организациите / сили и средства / участващи 

при защита на населението при аварии с отделяне на ОВ е организирано на основание чл. 64, 

ал.5 и чл. 65 от Закона за защита при бедствия. 

 

 Ръководството на организацията се подържа на базата на: 

 

1. Ежегодно актуализиране на променливите данни от Плана за Защита на населението. 

2. Провеждане на тренировки по усвояване на същия цялостно и по елементи. 

3. Изграждане на Щаб   за изпълнение на районния план за защита при бедствия и 

взаимодествие.      

4. Поддържане в постоянна готовност на системата за оповестяване и информация на 

органите за управление, силите и средствата участващи в есенно – зимното 

почистване. 
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2. Щаб   за изпълнение на районния план за защита при  

    бедствия и взаимодествие  

 
В зависимост от създалата се обстановка при “промишлена авария с отделяне на ПОВ” на 

основание чл.65. ал.2. т. 2 от Закона за защита при бедствия в Район «Оборище» е 

създаден Щаб   за изпълнение на районния план за защита при  бедствия и 

взаимодействие  в състав: 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                Кмета на район “Оборище”   

                                                                                                           

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:   1. Заместник-кмета на района  

                                                   2. Заместник-кмета на района  

                                                   3. Секретаря  на района    

 

  СЕКРЕТАР:     Главен експерт по УОМП и ЗБ  

 

  ЧЛЕНОВЕ: 1.  Главен архитект;  

2.  Началник на отдел „Инженерна инфраструктура ,  

         благоустройство и екология“; 

3.  Началника на отдел “Устройство на територията, кадастър и 

      регулация и контрол на търговската дейност”  

4.  Главен инженер  

5. Старши специалист по военен отчет в Район “Оборище”  

6.  Представител от ТП “Оборище” при 05 РУ – СДВР–  

7.  Представител от 01 РСПБЗН  

8.  Началник регионален инспекторат “Оборище 

9. Лекар от  „ДКЦ СВ. ЛУКА   ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР” ЕООД  
 

За осъществяване на замисъла за действие при “промишлена авария с отделяне на 

ПОВ” Щабът изпълнява следните задачи: 

 

1. Създава необходимата организация за получаването на информация от Столична 

община , -  ОКИЦ на СДПБЗН, - БАН.  

2. Осигурява получаването на информация от Столична община и съседните райони за 

евентуални аварии на предприятия работещи с ПОВ.  

3. Своевременно оповестява и информира населението да не се подава на паника. 

4. Своевременно извеждане на населението от застрашените места на безопасни места / 

стадиони, паркове, градинки и др/. 

5. Осигурява обществения ред, чрез 5
-то

 РУ  -СДВР. 

6. Осигурява с хранителни продукти, вода, медицински изделия, лекарствени средства и 

други от първа необходимост и последваща за изведеното население. 

7. Своевременно уведомява “ЧЕЗ - Електроразпределение” – Столично за изключване на 

електрозахранването и газопреносната мрежа, с цел недопускане на тежки аварии и 

нещастни случаи с населението живеещо в тези райони и спасителните екипи. 

8. Осъществява контрол по възстановяването на работата на пътната, съобщителната, 

енергийната и В и К мрежа и др. 

9. Организиране на пунктове за първа медицинска помощ – при необходимост. 

10. Организиране на разузнаване в районите на най – силно пострадалите жилищни 

квартали в района . 

11. Изпращане на ОГ от Щаба  в най - пострадалите квартали при аварии с отделяне на 

ОВ, с цел ръководство и координация при провеждане на СНАВР за организиране на 
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взаимодействие с останалите органи на държавната, местната власт, физически и 

юридически лица 

 

 

ІІІ. Сили и средства за реагиране при промишлени аварии с отделяне 

на ПОВ на територията на Район “Оборище”. 

 
За защита на населението при при промишлени аварии с отделяне на ПОВ  се 

извършват определени дейности. Дейностите се изпълняват от звена, служби и структури на: 

1. Министерства и ведомства разположени на територията на Район “Оборище”. 

2. Столична община. 

3. Търговски дружества и еднолични търговци. 

4. Центръра за спешна медицинска помощ.  

5. Юридически лица с нестопанска цел. 

6. Мобилни формирования на Въоръжените сили на Р. България. 

           Звената , службите и другите оперативни структури по смисъла на чл.20, ал.2 от Закона 

за защита при бедствия са съставни части на единната спасителна система при запазване на 

институционалната или организационната им принадлежности определените им функции или 

предмет на дейност. 

 

Взаимодействието между силите участващи в СНАВР при  снегонавявания и 

обледенявания се организира от Постоянната комисия на района. 

Групировката от сили и средства за провеждане на спасителни работи, ще се 

осъществяват, съгласно предварително изготвените аварийни планове, както следва: 

 

  

 3.1. Сили и средства на държавни структури разположени на 

територията на Столична община и на Район “Оборище”. 

  
 

№ по ред Наименование Брой 

І.  ОДП - София 

1. Личен състав 180 души 

2. Леки автомобили 63 бр. 

3. Санитарни автомобили 1 бр. 

4. Специален автомобил за репатриране 1 бр. 

   

ІІ. РСПБЗН - СДПБЗН 
1. Личен състав 360 души 

2. Противопожарен автомобил 15 бр. 

3. Отводнителен автомобил 2 бр. 

4. Автокран 1 бр. 

5. Аварийно-спасителен автомобил 4 бр. 

6. Автомобилни помпени станции- ПНС 2 бр. 

7. Зил - шланговоз 2бр. 

8. Автомобил – ел. станция 1 бр. 

9. Зил 131 - бордови 3 бр. 

10. Санитарен автомобил 3 бр. 

11. Возими мотопомпи 12 бр. 

12. Ел. Помпи - потопяеми 3 бр. 
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№ по ред Наименование Брой 

13. Моторни триони 15 бр. 

14. Носими ел. агрегати 2 бр. 

ІІІ. ЦСМП 

1. Личен състав 115 души 

2. Реамобил 10 бр. 

3. Санитарни автомобили 29 бр. 

4. Леки автомобили 37 бр. 
 

А. Район “Слатина”  
 

/Фирма “Слатина-Булгарплод” – ЕАД/ 

 

- аварийна команда на фирмата; 

- РСПБЗН – СДВР; 

- ЦСМП, РНПИСМП “Пирогов”; 

- лаборатории на С-РИОКОЗ, РИОСВ, СИ-ДВСК; 

Б. Район “СЕРДИКА” 

/ ТР ”София”/ 

- формирования на обекта; 

- РСПБЗН – СДВР; 

- ЦСМП; 

- химически модул от състава на СУ „ПБЗН”; 

- лаборатории на С-РИОКОЗ, РИОСВ, СИ-ДВСК. 

 

3.2. Сили и средства на Столична община. 

 

№ по 
ред 

Наименование Брой 

І. “Софийска вода” АД 

1. Личен състав 7души 

2. Автосамосвал “Камаз”- 13т. 3бр. 

3. Автокран “Маз” 500 – 10т. 1бр. 

4. 
Специализирана каналопочистваща машина 

”Мерцедес Мюлер” 
2бр. 

 
 

3.3. Сили и средства на юридически лица. 
 

№ по 
ред 

Наименование Брой 

І. “Пътища и съоръжения” ЕАД 

1. Автомобил “Шкода” 2бр. 

2. Автомобил” Камаз” 2бр. 

3. Фадроми L - 34 2бр. 

4. ДТ - 75 2бр. 

5. Багер 2бр. 
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3.4. Ред за привличане на допълнителни сили и средства. 

 
Допълнителни сили и средства се привличат по искане на Председателя на РСС от  

Председателя на ССС и се извършва по разпореждане на Областния управител на област 

София. 

         Координацията по привличане на допълнителни сили и средства се осъществява от 

секретаря на ССС. 

 
3.4.1.Сили и средства на мобилни подразделения от Въоръжените 

сили на Р. България. 

 
В мирно време Въоръжените сили на Р. България участват при провеждане на 

операции при кризи от невоенен характер, по превантивна и непосредствена защита на 

населението при природни бедствия. 

На основание чл.15, ал.1, т.4 от Закона за Управление при кризи Въоръжените сили са 

задължени да създават сили за реагиране и да организират обучението за действия при кризи.  

 
Задачи:  

 
1. Участват в разузнаването и изясняването на фактическата обстановка, анализиране и 

прогнозиране на нейното развитие.   

2. Привеждат в действие разработените планове.  

3. Участват в провеждането на неотложни спасителни, ограничителни и аварийно-

възстановителни дейности в засегнатите райони.  

4. Участват в спасителни и издирвателни операции за оказване помощ на бедстващи 

хора. 

5.  Участват в евакуиране на население, животни и материални средства от районите на 

бедствие и застрашени участъци.  

6. Участват в осигуряването на ред и законност в засегнати райони и организиране 

охраната на обекти с важно значение.  

7. Участват в оказване на хуманитарна помощ на населението /снабдяване с питейна 

вода и продоволствие, медицинска помощ и други/.  

8. Участват в мероприятия по овладяване на екологични кризи. 

 
Формированията от Българската армия се привличат, когато възможностите на 

специализираните органи в държавата се изчерпват и условията изискват по-големи 

количества хора.  

Под термина  “Модулно формирование”  са означени не само цели организационни 

подразделения, а сборни формирования, около 50 души всяко, снабдени с подходяща техника 

и екипировка и насочени към изпълнение на определена дейност за определен срок. 

Те са формирани и окомплектовани от щатния личен състав и техника на съединенията 

и частите от БА.  

Осигурени са с материални средства и имущества от наличните в БА. 

Привличане на допълнителни сили  и средства от Българската армия, извън 

определените в плана се извършва само след Решение на Министъра на отбраната за всеки 

отделен случай. 

  

            Привеждането в действие на модулни формирования се извършва по решение на 

Министъра на отбраната след писмено искане от Кмета на Столична община по предложение 

на Кмета на Район “Оборище”. 

  Командването и управлението на действията на модулните формирования от 

Българската армия се осъществява от Министъра на отбраната в общата система за 
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командване и управление в Българската армия, а непосредственото от назначените 

ръководители на модулни формирования. 

 Управлението на формированията за оказване на помощ на населението при 

промишлени аварии, се осъществява в общата система за управление на действията, но от 

военен представител, който получава задачите от ръководителя на действията на място.  

Ежедневно по линия на оперативните дежурни до НВКЦ се предава информация за 

извършената работа, участвалият в действията личен състав, изразходваните материални и 

финансови средства.   

 
Координацията на действията на силите и средствата по ликвидиране на 

последствията при възникване на промишлени аварии с отделяне на отровни вещества на 

територията на Район “Оборище” се осъществява на място от оперативна група на района.  

Непосредственото ръководство на СНАВР при промишлени аварии с отделяне на 

отровни вещества се осъществява от ръководителя на място от състава на СД «ПБЗН» - 

СДВР.  

 

ІV. Ред за оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и 

населението 

 
 Оповестяването на ръководните органи, формированията по Чл.20. (1) и населението 

за видовете опасности се осъществява по Националната „Ситема за ранно предупреждение и 

оповестяване” и Оперативните комуникационно-информационни центрове / Чл. 29, (1) / и 

Дежурните от действащата комуникационно-информационна система за управление при 

бедствия – Чл. 30 (1) от ЗЗБ, с използване на обществената далекосъобщителна мрежа, 

Българска национална телевизия, Българско национално радио, Националните кабелни и 

ефирни оператори и местните радиотранслационни възли. 

 
1.Системи за ранно предупреждение и оповестяване в Столична община и 

Район “Оборище”. 

 
Наличните системи в Столична община са за: 

- оповестяване; 

- ранно предупреждение; 

- управление. 

 

1.1. Система за оповестяване. 
 

 Системата за оповестяване в Столична община и Район “Оборище” е основната 

комуникационно - информационна система. 

 Предназначена е за предаване на сигнали и разпореждания за оповестяване при:  

- привеждане от мирно във военно положение;  

- “Въздушна опасност” и “Отбой на въздушна опасност”;  

                 - стихийни бедствия и крупни производствени аварии. 

 

 Технологично системата е изградена на базата на: 

 

- АСО ТКО-ЩД; 

- УКВ радиомрежа; 

- стационарни телефони по изградената мрежа на БТК. 

 Централният комплект блокове е инсталиран в дежурната стая на Оперативния 

дежурен по Столичен съвет по сигурност /ССС/.  При дежурния по РСС на Район “Оборище” 

е монтиран комплект блокове на краен пост 

 За нуждите на оповестяването в Столична община е изградена УКВ радиосвръзка в 

съответствие с Индивидуална лицензия №120-01066/03.05.2001 г. за осъществяване на 
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далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна подвижна мрежа /PMR/. С помоща на 

цифровите УКВ радиостанции са организирани три радиомрежи: 

 Разговорен канал № 1 - речева връзка за комуникация между екипите на Звено 

за „Аварийно спасителна дейност“;   

 Разговорен канал № 2  - речева за комуникация между Столичен съвет по 

сигурност , Районните съвети по сигурност и кметствата на територи 

  Канал № 3 – Данни;  

 Канал № 3  - УКВ РЕТРАНСЛАТОР - речева връзка за комуникация между 

екипите на Звено за „Аварийно спасителна дейност“, ССС и център за 

видеонаблюдение. 

Радиосредствата са р/ст “VARTEX” – стационарни, мобилни и портативни.  

В краен случай информация може да предадена поотделно до всеки дежурен, чрез 

телефона по изградената национална мрежа на БТК. 

 Системата за оповестяване осигурява относително автоматизиран обмен на 

информация между дежурния по ССС и дежурните по РСС. Дежурния по РСС  на Район 

“Оборище”, след получаване на сигнал или разпореждане по ТКО, УКВ р/ст или телефона, 

предава получената информация по телефона /стационарен и GSM / на кмета на района и на 

членовете на съвета по сигурност. 

 Създадената организация на оповестяване с наличните технически средства изисква 

много време за предаване на много малко по обем информация. 

 Функционално системата за оповестяване, с всичките си компоненти по отделно и 

взети заедно, с изключение на цифровите УКВ р/ст, не отговаря на съвременните изисквания 

за комуникационно - информационна система с такова предназначение. 

 АСО ТКО-ЩД по технически параметри става все по-несъвместим със съвременните 

комуникационни и информационни технологии.  

 Цифровите УКВ радиостанции “VARTEX” отговарят на всички съвременни 

изисквания. 

 Техническата поддръжка на р/ст се осигурява от фирмата – доставчик „ИНТЕГРА-А” 

АД съгласно договора за доставка и монтаж. 

 

           В сградата на районната администрация е монтирано крайно сиренно устройство за 

акустическо покритие територията на Район “Оборище” , която е елемент от системата за 

ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. 

 

А .  Организация на оповестяването при промишлени аварии с отделяне 

на отровни вещества 

 

Ред за действия: 
 
1. Дежурният на Столичния съвет по сигурност оповестява дежурните в районните съвети. 

2. Дежурния в района,  оповестява Щаба   за изпълнение на районния план за защита при 

бедствия и взаимодествие ; 

3.  Щабът организира оповестяването на населението, съгласно плана.   

 

При промишлени аварии възникнали на територията на района : 

 

Секретарят и членовете на РСС извършват следното: 
 

1.   Създават организация за постоянно дежурство.  

2. Организират актуализирането на телефонен указател с всички абонати ангажирани 

в дейността с бедствията на територията на района. 

3. Създават организация за надеждно оповестяване и получаване на информация от 

ССС / чрез дежурните по ССС и РСС /. 

4. Организират постоянна връзка с ръководителите на потенциално опасните 

     обекти работеши с промишлени отровни вещества 
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           5. Създава се оперативна група от членове на РСС за получаване 

              на актуална информация за състоянието в района през денонощието  и 

              осъществява директна телефонна връзка с Кмета на Столична община 

              /ССС / за за предаване и получаване на актуална информация през 

              денонощието. 

 

При възникване на критична ситуация РСС организира изпълнението 

и на следните дейности: 

 
 

- оповестяване на населението, включително и чрез средствата за масова информация; 

- организират временно извеждане на населението от застрашените места; 

- осигуряване на подслон; 

- осигуряване на постелочни комплекти и дрехи от СК "БЧК"; 

- създаване на организация, чрез Столична община СК "БЧК" за осигуряване на храна, вода, 

медикаменти и раздаването им на бедстващите; 

- изготвяне на разчети за осигуряване на транспорт от поделенията на Българската армия и  

МВР за достъп в пострадалите райони; 

 
При възникване на потенциална опасност от промишлени аварии с 

отделяне на ОВ, Секретаря на РСС и останалите членове организират 
оповестяването и на следните институции: 

 

- Кметът на района; 

- Началника на 5
-то

 РУ „Полиция” - СДВР; 

-   Директора на  РИОКОЗ - София; 

-   Директора на  РИОСВ - София; 

-   Центъра за спешна медицинска помощ и други при необходимост; 

-  Директора на "ЧЕЗ - Електроразпределение"-Столично. 

 

За възникналата обстановка незабавно оповестяват оперативния дежурен в СД ПБЗН, 

след което предприемат незабавни действия за осигуряване готовността за срочно 

привеждане в действие на плана. Плана се привежда в действие по разпореждане на 

Председателя на РСС. Информацията за създалата се обстановка периодично се предава в 

ОбКИЦ и Комуникационно- информационния център към СД «ПБЗН»; 

7. Организира заседание на РСС, с цел запознаване на членовете с плановете и вземане на 

решения за СНАВР при възникване на опасност от аварии с отделяне на токсични вещества. 

Дежурният по Районен съвет по сигурност оповестява незабавно: 
 

- Председателя и Зам. председателите на РСС; 

- Секретарят на РСС; 

- Членовете на РСС /или оперативна група/. 

След завършване на оповестяването, дежурният по Районен съвет по сигурност и 

управление при бедствия, докладва на дежурния по Столичен съвет по сигурност за 

обстановката и взетите мерки. 

След оповестяване до 50 минути в работно и 90 минути в извънработно време 

членовете на РСС /или оперативна група/ се явяват на бул."Мадрид”  

№ 1 – Район “Оборище” , от където ръководят и координират спасителните мероприятия. 
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Информирането и оповестяването на населението се осъществява, чрез 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, националните и 

регионални медии, както и чрез дежурния по РСС.  

 

ІV. Мерки за защита на населението, разпределение на задълженията и 

отговорните органи и лица за изпълнение. 

 

Временно извеждане на населението. 
 

Временното извеждане на безопасно място на населението от територията на Район 

«Оборище» се извършва по разпореждане на Председателя на ССС  

 /  или неговите заместници / секретаря на ССС /. Председателя на РСС и след получаване на 

сигнал от  дежурния по ССС.  

 

1.1. Случаи на извеждане. 
 

 Временно извеждане на населението се осъществява при: 

1. Промишлени аварии във фирма “Слатина-Булгарплод” – ЕАД и   ТР ”София” – Район 

“Сердика”. 

2. При авария или катастрофа при превоза ПОВ на гарите Сточна гара и Подуене. 

 
1.2. Маршрути за извеждане.  

 
При възникване на аварии с промишлени отровни вещества на територията на Район 

“Оборище” организираното извеждане на населението се извършва по основните булеварди и 

улици в района / бул. “Княгиня Мария Луиза”; ул. “Г.С. Раковски”; бул. “Васил Левски”; бул. 

“Братя Христо и Евлоги Георгиеви”; бул. “Я. Сакъзов” и бул. “Мадрид”, бул. “Княз 

Александър Дондуков”, като се провежда предварително разузнаване от оперативни групи. 

            Пунктовете за евакуация, временно настаняване, предоставянето на  помощ и 

раздаването на хранителни продукти, вода, медицински изделия, лекарствени средства и 

други от първа и последваща необходимост се определят в съответствие с оперативната 

информация за възможното заразяване и решението на Председателите на ССС и РСС. 

  Разузнаването за обстановката в засегнатите квартали в района от земетресението се 

извършва на два етапа: 

Първи етап – за добиване на оперативна информация.  

Втори етап – за осигуряване на силите и средствата, провеждащи СНАВР и евакуация 

на пострадалите.  

 
       Места за временно настаняване. 

 
При възникване на аварии с ПОВ, живущите в района се събират в дворовете на 

училищата, на указаните / оповестените / пунктовете за евакуация. В зависимост от 

обстановката същите могат да бъдат евакуирани в съседни райони или на друго място.  

Съставени са предварителни  списъци на живущите по пунктове на явяване и качване в 

транспортните средства. 

На евакуация при аварии с промишлени отровни вещества в Район “Оборище” 

подлежат 8600 души,  

           Местата за временно настаняване са училищата, детските градини, хотелите и зелените 

площи в района. 

            По разчет в петте сгради на училищата в района могат да бъдат настанени по 800 души 

във всяко или общо -  4000 души. В шестте детски градини могат да бъдат настанени  по 130 

деца до 14 годишна възраст или общо 780 деца.  В хотелите могат да бъдат настанени  517 

души от бедстващото население.  
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            Настаняването на останалото бедстващо население се извършва в палаткови лагери на 

територията на парк “ОБОРИЩЕ” и Докторската градина.             В настаняването участват , 

определени лица от районната администрация и ръководствата на детските градини и 

училищата.  

 

    Определени са лицата от районната общинска администрация  

/ Приложение 5 / отговарят за: 

-  оповестяване на населението по жилищни сектори; 

-  настаняване на населението в местата за временно извеждане; 

-  качване на транспортните средства; 

-  осигуряващи построяването на палатковите лагери; 

-  осигуряващи доставката на необходимото оборудване и др.  
-  осигуряващи извозването на болните, старите хора и майките с малки деца; 

- осигуряващи медицинското осигуряване и медицинската помощ при превозване на 

населението , приемане и тяхното настаняване. 

 

1. Оценка на нуждите от снабдяване с храна, вода, лекарствени 

продукти, медикаменти  др. от първа и последваща необходимост. 

 
1. Във Район “Оборище”  за населението, подлежащо на временно извеждане и 

настаняване,  са направени разчети за три дни   за нуждите от: 

- вода; 

- храна; 

- лекарствени продукти; 

- медицински изделия; 

- отопление; 

- осветление; 

- постелочно оборудване. 

 

Разчетите са направени на базата на следната разкладка за едно денонощие: 

 
 

 
 

Разработени са искания от района към Столична община за тяхното осигуряване чрез 

доставчици на място. 

 

№ по 
ред 

Наименование 
Грамаж /бр/ на 

човек 

І.Хранителни продукти 
1. Хляб 800гр. 

2. Сирене / кашкавал 100гр. 

3. Месо 200гр. 

4. Кисело мляко 400гр./кофички 2бр. 

5. Колбаси 100гр. 

6. Масло 25гр. 

7. Захар 25гр. 

8. Конфитюр 25гр. 

9. Вода 20л. 

10. Яйца 1бр 

11. Консерви 2бр. 

ІІ. Нехранителни продукти 
1. Сапун 1бр. 

2. Веро - опаковка 1/2бр. 

3. Тоалетна хартия 1 ролка. за 3дни 
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          Необходимо е района да сключи  договори с фирми доставчици, след отпускане на 

необходимите финансови средства по Решение на Столичния общински съвет.  

 

 В района са направени разчети  за необходимостта от следното имущество:  

 

№ по 
ред 

Наименование 

1. Палатки 

2. Шалтета 

3. Одеяла 

4. Възглавници 

5. Печки  

6. Дърва за огрев 

7. Агрегати за осветление с кабелна мрежа 

8. Водоноски 

9. Преносими химически тоалетни  

10.  Походни кухни и др. 

 
Назначени са длъжностни лица за определяне на нуждите, тяхното получаване и 

разпределение между населението, определени са и местата за тяхното раздаване.  

 

      Необходимостта от хранителни  и  нехранителни продукти от първа необходимост са 

следните: 

 
№ 
по 

ред 
Наименование 

Грамаж /бр/ на 
човек за 

1 д/н 

Всичко за 

1 д/н 

Всичко за 

3 д/н 

І. Хранителни продукти 
1. Хляб 800 гр. 4,08 т. 12,24 т. 
2. Сирене / кашкавал/ 100 гр. 0,51 т. 1,53 т. 
3. Месо 200 гр. 1,02 т. 3,06 т. 

4. Кисело мляко 
400 гр./кофички 
2бр./ 

10200 бр. 30600 бр. 

5. Колбаси 100 гр. 0,51 т. 1,53 т. 
6. Масло 25 гр. 0,127 т. 0,382 т. 
7. Захар 25 гр. 0,127 т. 0,382 т. 
8. Конфитюр 25 гр. 0,127 т. 0,382 т. 
9. Вода 20 л. 102000 л. 306000 л. 

10. Яйца 1 бр. 5100 бр. 15300 бр. 
11. Консерви 2 бр. 10200 бр. 30600 бр. 

ІІ. Нехранителни продукти 
1. Сапун 1бр.  5100 бр. 
2. Веро - опаковка 1/2бр.  2550 бр. 
3. Тоалетна хартия 1 ролка. за 3дни  5100 бр. 
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Необходимо имущество за разполагане при полеви условия: 

 

№ по 
ред 

Наименование 
Мерни 

единици 
Необходимо 
количество 

1. Палатки - медицински бр. 4 

2. Палатки бр. 255 

3. Шалтета бр. 5100 

4. Одеяла бр. 10200 

5. Чаршафи К-т 5100 

6. Възглавници бр. 5100 

7. Печки  бр. 230 

8. Дърва за огрев т. 61,2 

9. 
Агрегати за осветление с кабелна 
мрежа 

бр. 2 

10. Водоноски бр. 25 

11. Преносими химически тоалетни  бр. 50 

12.  Походни кухни  бр. 34 

 
      За спешни и неотложни нужди са необходими следните лекарствени редства и 

медикаменти: 

- Антибиотици / гентамицин, цефалексин / - 24 бр. опаковки; 

- Химотерапевтици / бисептол, ципрофлоксацин / - 24 бр. опаковки; 

- Спазмолатици / спазмалгон, бусколизин, аспирин, аналгин / - по 45 бр.; 

- Превързочни материали / памук, марли, бинтове и лейкопласт / - по 45 бр; 

- Дезинфекционни разтвори / кислородна вода, йод, риванол / - по 45 бр. 

шишенца от всяко; 

Други материали: 

- апарат за изкуствено дишане – 5 бр.; 

- апарат за измерване на кръвно налягане – 5 бр.; 

- носилки – 5 бр.; 

- медицински чанти – 5 бр. 

 

      За транспортирането на хора, имущества и хранителни продукти е необходим, следния 

транспорт: 

 

                  -     линейки – 2 бр. 

- лекотоварни микробуси – 4 бр. ; 

- камиони / бордови / - 4 бр. ; 

- леки автомобили – 2 бр. 

-  

2. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост. 

 
При опасност от аварии с отделянето на токсични вещества на територията на Район 

“Оборище”, Щабът за координиране на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи /ЩРБ/, след анализ и оценка на обстановката в местата на 

бедствието /по данни от оперативните му групи/ , насочват предварително създадената 

групировка от сили и средства към местата за провеждане на възстановителни работи. По 

разпореждане на Председателя на Щаба се назначава координатор по разчистване на 

пътищата и осигуряване на тяхната проходимост до местата на поражение. 

 За координатор по разчистване на пътищата и осигуряване на тяхната проходимост от 

Столична община е назначен директора на дирекция “Транспорт”.  

 

Под негово ръководство се създава организация за: 
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- определяне на маршрутите за движение на силите и средствата участващи във 

аварийно-възстановителните работи; 

- брой и състав на подразделенията за участие в аварийно-възстановителните 

работи; 

- отговорни лица за отделните групи; 

- определяне на видовете работи по възстановяване на разрушените участъци и 

обекти; 

- необходимост от привличане на допълнителни сили и средства; 

 

3. Организация на комуникациите.  

 
Комуникациите в Район “Оборище” се осъществява, както следва: 

 

1. В сградата на районната администрация е изградена цифрова АТЦ. По наети от БТК 

линии се осъществява аналогова телефонна връзка между оперативните дежурни в района и 

Столична  община. 

 

  2. Посредством наети цифрови линии се осъществява речева и факсимилна свръзка на  

района и Столична община, кметствата на съседните райони, държавните институции, 

ведомствата на територията на района и  общинските търговски дружества. 

 

          3. Район “Оборище” използва корпоративна GSM мрежа за връзка между основния  

ръководен и останалия състав. 

 

     4. Района участва в изградената от Столична община цифрова УКВ радиовръзка за 

оповестяване и управление.  

          

     5.   С мобилните УКВ радиостанции тип “YAESU” се поддържа постоянна радиовръзка 

между Председателите на ССС и РСС. Район “Оборище” използва корпоративна GSM мрежа 

за връзка между основния ръководен състав. 

 

6.   Със Столична община и съседните  райони се обменят данни посредством 

Интернет. 
 

Към момента в Столична община се изгражда система за превенция при бедствия 

елемент, на която е Район “Оборище”. 

 
4. Законност и ред. 
 
При опасност от аварии на територията на Район “Оборище” и на Столична община се 

привличат сили и средства от Столична дирекция / 5 
то 

РПУ – СДП / на полицията както 

следва:  

 

№ по 
ред 

Наименование Брой 

І.  ОДП - София 
1. Личен състав 180 души 

2. Леки автомобили 63бр. 

3. Санитарни автомобили 1бр. 

4. Специален автомобил за репатриране 1бр. 
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- изолират огнищата на поражения от ПОВ; 

- осигуряват реда при изнасяне и евакуация на пострадалите и материални      ценности от 

ОП; 

- осигуряват въвеждането на специализираните екипи при провеждане на СНАВР; 

- осигуряват условия на ЦСМП и здравните органи за оказване на първа помощ; 

- установяват самоличността на пострадалите /поразените/ и загиналите.  

 

Охраната на обществения ред в района се поема от 5 
то 

РУ - СДВР. Контролът за 

движението по улиците и булевардите се осъществява от органите на Пътна полиция КАТ - 

СДВР. 

 

За координиращо лице, отговарящо за реда и законността при  опасност от аварии с 

отделяне на токсични вещества е назначен г-н Иван Христов Баренски –инспектор в група 

УКОМБ - СДВР.  

 

7. Логистика. 
 
Логистичната подкрепа при при аварии с отделянето на токсични вещества включва: 

 

- квартирно настаняване; 

- снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти; 

- транспортно обслужване; 

- медицинско обслужване; 

- битово обслужване.  

 

При бедствие - аварии с отделянето на токсични вещества на основание, решение на 

Председателя на РСС, от Щаба се създава работна група за осъществяване на следните 

мероприятия: 

 

1. Преглед на предварително изготвените разчети.  

            2. Съгласуване     на    доставките    с    доставчиците    за    осигуряване    на 

 населението с: 

- храна; 

- вода; 

- медикаменти; 

- транспортни средства за извозване до местата за настаняване; 

- развръщане на медицински пунктове в местата за настаняване; 

- битовото оборудване на населението за “живот”; 

- осигуряване с осветление; 

- осигуряване на населението с отопление; 

3. Разработване на обобщена заявка.  

4. Съгласуване и изпращане на обобщената заявка до Столична община и  фирмите - 

доставчици; 

5. Осигуряване на товаренето, транспортирането и доставката до местата за временно 

настаняване на населението; 

6. Получаване на доставките от назначените длъжностните лица.  

7. Раздаване на хранителните продукти. 

8. Изготвяне и изпращане на заявките за следващия ден. 

9. Под ръководството на председателя  на РСС се уточняват разработените  разчети за 

осигуряване на извежданото население с: 

- легла, шалтета, възглавници и одеяла; 

- помещения за хранене на населението; 

- подвижни тоалетни; 

- водоноски за питейна вода. 
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 8. Транспорт.   

 
За осигуряване извеждането на населението е подготвен предварителн разчет / 

Приложение  /.  

В Район “Оборище” при промишлени аварии с отделяне на ПОВ на основание 

решение на Председателя на РСС, от състава на Щаба се създава работна група, като към 

същата се привличат и други служители от районната администрация. Работната група 

поддържа постоянен контакт с работната група от Столична община, създадена  на основата 

на дирекция “Транспорт”, и допълнена с експерти и специалисти от следните дирекции: 

- дирекция “Сигурност и обществен ред” –Дирекция „ОРУОМПЗБ”; 

- дирекция “Координация и контрол”; 

- дирекция “Финанси”; 

Личният състав на дирекцията е разпределен в отделните райони на Столична община. 

  

9. Здравеопазване. 

 
- Лечебно - евакуационното осигуряване, лекарственото и медицинско снабдяване и 

социално подпомагане на населението, при промишлени аварии с отделяне на ПОВ ще се 

осъществява от ЦСМП,  МБАЛ “Царица Йоана”, Диспансера по психични заболявания, 

III
-то

, ХVII
-то

 ДКЦ и ДКЦ “Свети Лука” на базата на съществуващата структура и 

наличната окомплектованост, по схемата за ежедневен живот и месторазположение. 

     Съществуващите медицински учреждения имат възможност за подвижни и 

      стационарни лекарски екипи, които да подпомагат медицинските сили и 

      средства на ЦСМП по : 

- осигуряване на първа лекарска и квалифицирана медицинска помощ по жизнени 

показания в местата за временно настаняване на населението;  

- оказване на специализирана помощ на пострадалото население при изнасяне от 

поразените зони; 

- организация на евакуационните мероприятия на ранените в районите на поражение; 

- консултативна помощ на детските заведения.  

 

     При бедствие аварии с отделянето на токсични вещества лечебните заведения разполагат 

със запаси от текущо финансово, материално-техническо и кадрово осигуряване както 

следва: 

- за оказване на спешна медицинска помощ – за 5 дни; 

- за оказване на квалифицирана помощ - за 10 дни; 

- с лекарствени средства – за 20 дни; 

- с гориво - смазочни материали – за 6 дни; 

- с вещево имущество, домакинско имущество, вода, електро и топлоенергия – за целия 

период; 

Дейността по подготовката и взаимодействието се координира от оперативната група 

на района, чрез оперативна група от дирекция “Здравеопазване” и дирекция “Социално 

подпомагане” на Столична община.    

 
 

10. Възстановяване на инфраструктурата на общината. 

 
Ръководството по възстановяването на инженерната инфраструктура в района се 

осъществява от направленията в  Столична община:   

 

1. “Инвестиции и строителство”; 

 

Възстановяването на пострадалите обекти ще започне след разчистване.  
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По искане на Кмета на Район “Оборище” и по заповед на Кмета на Столична община 

се съставя комисия от специалисти от дирекции на Столична община както следва: 

 

        От Столична община: 

 

1. дирекция “Инженерна инфраструктура”; 

2. дирекция  ОЗВГПО; 

3. дирекция  СИГУРНОСТ; 

4. дирекция “Зелена система”; 

5. дирекция “Околна среда”; 

6. дирекция “Транспортна инфраструктура”; 

7. дирекция  ЖОСТЕЕ ; 

8. дирекция “Здравеопазване”; 

9. представители на районите; 

 

 От Район “Оборище”: 

      1.  Отдел „ФСДЧР”;  

      2.  Отдел „УТКРКС”;  

      3.  Отдел „ИИБЕ”. 

 

За участие в комисията се привличат експерти от: 

 

1. “Софинвест” ЕООД; 

2. “София – проект” ; 

3.   СУПБЗН; 

4.   Експерт – оценител / лицензиран /; 

5.   Външни експерти. 

 

Задачи на комисията: 

 

1. Извършва оценка на нанесените щети на “пострадалите обекти” от  

    инженерната и транспортна инфраструктура на територията на Район 

   “Оборище”. 

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

3. Изготвя технически проекти /задания/ за възстановяване на обектите. 

4. Осигурява необходимите финансови средства за тяхното възстановяване или 

изграждане. 

5. Възлагане на процедура за сключване на договори. 

6. Следи за изграждането на обектите и ги приема.  

 

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

констативния протокол с предложения за провеждане на: 

- краткосрочни мероприятия; 

- средносрочни мероприятия; 

     - дългосрочни мероприятия. 

 

11. Подпомагане на засегнатото население. 

 

1. Вътрешно подпомагане. 
 

        Решение за подпомагане на бедстващото население се взима от Председателя та 

Районния съвет по игурност по данни на оперативните групи от Щаба за координация на 

СНАВР /ЩРБ/. По решение на председателя на РСС , ръководството при аварии с отделянето 

на токсични вещества за подпомагане  на населението се възлага на Оперативна група, 

състава, на която се определя в зависимост от създалата се обстоновката.  Същата поддържа 
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непрекъснат контакт по обмен на информация за взетите решения и тяхното изпълнение  с 

Оперативната група на Столична община  развърната на базата на дирекция “Регулиране на 

търговската дейност”, с участието на експерти от дирекции на Столична община както 

следва: 

 

1.дирекция  “Здравеопазване”; 

2. дирекция „Сигурност”; 

3. дирекция “Логистика”; 

4. дирекция “Транспорт”; 

 

Вътрешното подпомагане се извършва от: 

 

            СК  БЧК; 

 

Реда за извършване на доставките е както следва: 

 

- Изпращане на факс до фирмите доставчици, съгласно предварително изготвените 

таблични форми и определените за тяхното получаване места; 

- Извършване на доставка от фирмите до местата за получаване;  

- Разтоварване и разпределение на същите по места за настаняване;  

- Раздаване на необходимите продукти и материали на изведеното население; 

- Подготовка на разчети за следващия ден. 

 

 1. Външно подпомагане. 
 

Предварително в Столична община и Район “Оборище”  са изготвени типови таблици / 

бланки / с искания за подпомагане на изведеното население при земетресение с хранителни 

продукти, нехранителни продукти и др. необходими имущества.  

 

Външното подпомагане се извършва от: 

 

1. ДА “Държавен резерв и ВВЗ”; 

2. Български червен кръст; 

3.   Страни от ЕС. 

- Реда за извършване на доставките е както при вътрешното подпомагане.  

 

Координатор за изпълнение на вътрешните и външни доставки от Столична община е 

г-жа Тулешкова.   

    Координатор за изпълнение на вътрешните и външни доставки от Район “Оборище” е г-

жа Росица Крупева.   

 
12. Прилагане, преглед и актуализация на плана. 

 

Ред за въвеждане на плана в действие: 
 

 планът се въвежда в действие след обявяване на „бедствено” или „кризисно” 

положение, обхващащо територията на цялата община /отделни райони/; 

 допуска се планът да се въведе в действие и без обявяване на „бедствено” или 

„кризисно” положение; 

 районният съвет по сигурност и управление при бедствия, уяснява съответствието 

на прогнозата от плана с действителната обстановка и изготвя предложение за 

внасяне на корекции в предварително планираните дейности; 

 на базата на изготвеното предложение, изготвя искане до  кмета  на Столична 

община за насочване към района на сили и средства от приведените в готовност 



29 

общински сили за реагиране и формираните към районите и др. населените места в 

районите доброволни формирования, и съгласуване с операторите на застрашените 

обекти и системи от критичната инфраструктура, за въвеждането на техните сили; 

 при необходимост се въвеждат, след съгласуване и: 

o сили и средства на държавните структури / СД ”Пожарна безопасност и защита 

на населението” - София, центрове за спешна медицинска помощ и други 

лечебни заведения, модулни формирования на Министерството на отбраната/, 

намиращи се на територията на общината, а когато не са налични или 

достатъчни – от съседни общини;  

o сили и средства на не застрашени обекти от общинската критична 

инфраструктура /търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица 

с нестопанска цел/, по разпореждане на кмета с мотивирано искане до техните 

ръководители или упълномощени лица /оперативни дежурни/; 

 
 

Всички заповеди, разпореждания и указания се документират! 

 
Плана за управление на риска при промишлени аварии е разработен в два екз.  Същият 

се съхранява както следва: 

 

1. екз. № 1 в Главния експерт по  УОМП и ЗБ. 

2. екз. № 2  в дежурната стая на района. 

3.  

Плана за управление на риска при аварии с отделянето на токсични вещества се 

проиграва на тренировки със: 

 

- РСС; 

- Щаба за координация на СНВАР; 

- Съвместни тренировки между ССС и РСС; 

- Със силите и средствата участващи при провеждане на СНАВР.  

 
Преглед на плана се извършва от: 

 
1. Председателя на РСС; 

2. Главния експерт по “УОМП и ЗБ”. 

 

Плана за защита от промишлени аварии – част IV се актуализира 

ежегодно. 

 

Настоящият план е актуализиран на 28.03.2016 г. 
 

 ДОНЕСЕНИЯ 
 

1. За изменение на обстановката – незабавно. 

2. За провеждане на СНАВР – през 1час. 

3. Обобщени донесения към 18:00 ч. и след приключване на спасителните работи. 

 
Метерологично осигуряване 

 
За получаване на метеорологични данни се използват данните от НИМХ-БАН.  

 Срокове за измерване и донесения: 

 

- за метеорологична информация – през 3 часа. 
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 - за хидрометеорологична информация – през 2 часа. 

 

- обобщени сводки и прогнози – ежедневно към 18:00 часа. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА В 

ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СЕКТОР 

 

2. ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА 

ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

3. ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ. 

 

4. ТАБЛИЦА НА СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА РАЗУЗНАВАНЕ, ИНФОРМАЦИИ 

ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ ПРИ АВАРИЯ С ПОВ. 

 

5. СБОРНИ ЕВАКУАЦИОННИ ПУНКТОВЕ ПРИ ЕВАКУАЦИЯ, ВРЕМЕННО 

НАСТАНЯВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ  И  РАЗДАВАНЕТО НА 

ХРАНИТЕЛНИ  ПРОДУКТИ,  ВОДА, ТАБЛЕТКИ С КАЛИЕВ ЙОДИТ, 

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ ОТ ПЪРВА И 

СЛЕДВАЩА НЕОБХОДИМОСТ. 

 

6. ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ОБЕКТИ (ПОО), РАБОТЕЩИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ 

ВЕЩЕСТВА НА ТЕРИТОРИИ, СЪСЕДНИ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ. 

 

7. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ. 

 
 

 

НАЙДЕН ДИЛКОВ 

 

ГЛАВЕН ЕКПЕРТ ПО  УОМП и ЗБ 

И СЕКРЕТАР НА РСС  
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

  РАЙОН “ОБОРИЩЕ” 
1505 гр.София , бул. “Мадрид” N: 1 , тел.: 815 76 50 

 
 

Приложение 1 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА В 
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СЕКТОР 

 

 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

ХЛОР / CL2 / 

Основни свойства 

Той е жълто - зеленикав халогенен газ / неметал /със силно дразнеща 
миризма. Температура на кипене – 340 С. Същият е силен окислител, 
който действа корозиращо. Съхранява се и се превозва в течно 
състояние под налягане. На въздуха дими. При авария се натрупва в 
ниските места и тунелите.  

Взривоопасен и 
пожароопасeн 

Не гори. Съдовете с хлор могат да се взривяват при нагряване.  

Поразяващо 
действие 

Възможен е смъртоносен изход при дишане. Действа силно разяздащо  
върху лигавиците и кожата. При съприкосновение предизвиква изгаряне, 
рани по лигавиците, кожата, дихателните пътища и очите. При изтичане 
може да зарази водоемите. Предизвиква болки в гърдите, суха кашлица, 
повръща нарушение на координацията на движенията, задух, болки в 
очите и сълзотечение. 

ІІ. Средства за индивидуална защита. 
 Изолиращи противогази, защитен комбенизон, гумени ботуши ръкавици в 

ОХЗ. В зоната на разпространение на парите се използват промишлени 
противогази марка тип В или граждански. 

ІІІ. Действия при авария 

От общ характер 

Отстраняват се външните хора, като се застава от наветрената страна. 
Избягват се ниските места. В зоната на аварията се влиза само с пълен 
комплект защитно облекло. На пострадалите се оказва първа 
медицинска помощ. Хората от огнището се изпращат за медицинско 
лечение. 

При изтичане и 
разливане 

Не се докосва разлятото отровно вещество. Отстраняват се горящите 
предмети. При наличие на специалисти се отстранява течът, ако това не 
представлява опасност, и се прехвърля съдържанието в изправен съд с 
голяма предпазливост. Изолира се районът в радиус от 200м. , докато 
газът се разсее. Оповестяват се органите и се евакуират хората. Зоната 
на евакуация е на 10 км. Не се допуска течният хлор да попадне във 
водоеми. В случай на заразяване на водата се съобщава на ХЕИ. 
Мястото на разливането се залива с вода, варно мляко, разтвор на сода 
и натриева основа и се създават водни завеси. 

При пожар 

Облича се пълен комплект защитно облекло. Напуска се зоната на пожа 
ра, ако тя представлява опасност. Не се разрешава приближаване до 
съдовете с хлор, като се охлаждат с вода от максимални разстояния. 
Гаси се с всички подръчни средства.  

При възпламеня 
ване 

Хлорът не гори. 
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ІV. Първа помощ 

Долекарска 
помощ 

Изнасят се пострадалите на чист въздух. Дава им се увлажнен кислород. 
При задух се прави изкуствено дишане не само „уста в уста”. Лигавиците 
и кожата се промиват с 2% разтвор на сода не по-малко от 15 минути. 
Пострадалите се затоплят с грейки, като им се дава да пият топло мляко 
със сода за хляб.  

Лекарска помощ 

В очите се поставя преднизолова мас. При кашлица се дават вътрешно 
кодеин 0,015 mg.или дионин 0,02 mg.При задух се инжектират подкожно 
1 ml 0,1 % разтвор на димедрол и обезболяващи средства. Пострадали 
те се изпращат в болница. 
 

ТЕЧЕН АМОНЯК / NH 3 / 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни свойства 

Безцветен газ с остра задушлива миризма. По лек е от въздуха и се 
разтворим във вода. Превозва се и се съхранява във втечнено 
състояние под налягане или при ниска температура. / 330С / и 
обикновено налягане. При контакт с атмосферата амонякът дими.  

Взривоопасен и 
пожароопасeн 

Горящ газ, който гори при постоянен източник на огън. Парите му 
образуват с въздуха взривоопасни смеси. Съдовете, в които се 
съхранява, могат да се взривяват при нагряване. В празни съдове от 
амоняк могат да се образуват взривоопасни смеси / от остатъка /. 

Поразяващо 
действие 

Опасен е при вдишване. При високи концентрации възможен смъртен 
изход. Предизвиква кашлица и задух. Парите силно дразнят лигавиците 
и предизвикват сълзотечение. При допир с кожата започва рязко 
изстудяване / премръзване / . Амонякът заразява водоеми. Предизвиква 
сърцебиене, учестяване на пулса, хрема, кашлица, затруднено дишане, 
парене, зачервяване на кожата, сърбеж, сълзотечение и болки в очите. 

ІІ. Средства за индивидуална защита. 

 
Изолиращи противогази, защитен комбинезон, гумени ботуши ръкавици в 
ОХЗ. В зоната на парите се използват промишлени противогази марка 
тип КД / сив дихател /. 

ІІІ. Действия при авария 

От общ характер 

Отстраняват се външните хора и се изолира опасната зона, като се 
застава от на ветрената страна. В зоната на аварията се влиза само с 
пълен комплект защитно облекло. Спазват се мерките за безопасност. 
Не се пуши. На пострадалите се оказва първа медицинска помощ. 
Хората от огнището се отпращат за медицинско изследване. 

При изтичане и 
разливане 

Отстраняват се източниците на открит огън. При наличие на специалисти 
се отстранява течът, ако не представлява опасност, или съдържанието 
се прелива внимателно в изправен съд. При големи разливания 
образувалите се облаци се утаяват и разсейват с водни или въздушни 
завеси, а разливанията - чрез покриване с пяна, полистирол, полиетилен 
и прехвърляне на течността в изправен съд. Изолира се районът в 
радиус от 100 м. до пълното разсейване на газа. Евакуацията на хората 
е на 5 км. от центъра на разпространение на газа. Оповестяват се 
местните органи / районите / и органите на ТД „ГЗ” – София.  

При пожар 

Напуска се зоната на пожара. Дава се възможност на пожара да догори, 
ако не представлява опасност. Не се приближава до горящите съдове. 
Същите се охлаждат с водна струя от максимални разстояния. Гасенето 
се извършва с пяна от максимално разстояние. 

При възпламеня 
не 

Ликвидира се пламъкът със струя вода. Действа се както при изтичане на 
отровата. 

ІV. Първа помощ 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух. Осигурява им се топло и покой. 
Диша се с овлажнен кислород. Кожата, лигавиците и очите се промиват с 
вода или 25% разтвор от борна киселина  / за 15 минути /. В носа се капе 
топло маслиново масло, а в очите – по 2-3 капки 30% албуцид. 

Лекарска помощ 
При затруднено дишане се инжектират подкожно 1 ml 0,1% разтвор на 
диметрол и 1 ml 1% разтвор от атропинов сулфат. На кожата се правят 
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компреси с 2% разтвор от оцетна киселина. Пострадалите се изпращат в 
болница. 

АЗОТНИ ОКИСИ 
/ ДВУАЗОТЕН ОКИС, АЗОТЕН ОКИС, АЗОТЕН ДВУОКИС, ДВУАЗОТЕН ТРИОКИС, И 

ДВУАЗОГЕТЕН ПОТООКИС / 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни свойства 

Те са основни продукти при производството на азотиста и азотна 
киселина. Получават се и при горенето на органични съединения, 
съдържащи азот. Първите два са безцветни газове, азотният двуокис и 
азотният триокис са червено - кафяви газове, а само дву азотният пето-
окис представлява безцветни кристали.  

Взриво–опасен и 
пожароопасeн 

Не горят но поддържат горенето. В условията на пожар се проявяват 
като силни окислители. Съдовете с остатъци от тези окиси могат да се 
взривяват при нагряване. 

Поразяващо 
действие 

Всички азотни окиси са токсични. Дву азотният окис предизвиква опияне 
ние / райски газ / . Известен е като наркотик, но в големи концентрации 
действа задушливо. Азотният окис действа на централната нервна систе 
ма и превръща оксихемоглобина на кръвта в метахемоглобин. Останали 
те три окиса действат раздразнително на лигавиците и белият дроб, пре 
дизвикват оток и намаляване на кръвното налягане. 

ІІ. Средства за защита 

 
Изолиращи противогази ИП – 46 М или КИП - 5, защитно облекло, чорапи 
и ръкавици. 

ІІІ. Действие при пожар 

От общ характер 
Застава се откъм на ветрената страна. Избягват се ниските места. 
Районът на аварията / пожара / се изолира. В зоната на аварията се 
действа само с изолиращ противогаз.  

При изтичане и  
разливане 

Изолира се течът и се прехвърля съдържанието в здрав съд. При интен 
зивно изтичане се дава възможност газът да изтече, когато е малко коли 
чество. В големи количества се използват водни завеси. 

При пожар 
Не трябва да се доближава до горящият съд, а да се охлажда съдът с 
водна струя от максимално разстояние. Използват се изолиращ 
противогаз и защитно облекло. 

При 
възпламеняване 

Азотните окиси не горят. 

ІV. Първа помощ 

Долекарска 
помощ 

Изнасят се пострадалите на чист въздух, дава им се кислород. Прави се 
изкуствено дишане – само при спиране на дишането, и то по способа 
„уста в уста”.Вдишва се противодимна смес от ампулките в УИЗП. 

Лекарска помощ 
Подкожно се инжектират 1 ml 5% разтвор на ефедрин, и 1 ml 5% разтвор  
на кордиамин. 

ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС / СО / 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни свойства 
Безцветен газ без вкус и мирис, по-лек от въздуха и малко разтворим във 
вода. В химическо отношение е инертен газ. 

Взриво–опасен и 
пожароопасен 

Гори като образува с въздуха взривоопасна смес от 16,2 до 74,4%. 

Поразяващо 
действие 

Отровен е. Атакува кръвоносната и централната нервна система. 
Предизвиква виене на свят, слабост, гадене, повръщане, болки в 
слепоочието, притъмнявания и присветявания в очите, загуба на 
съзнание, гърчове и задушаване.  

ІІ. Средства за защита 

 
За защита на дихателните органи се използва противогаз с хопкалитов 
патрон или промишлен противогаз тип МПС Ф или М, а при работа в 
огнище на заразяване – ИП – 46 М или КИП 5. 

ІІІ. Действия при аварии 

От общ характер 
Отстраняват се външните хора. Застава се от към наветрената страна. В 
зоната на аварията се действа само с изолиращ противогаз.  
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При изтичане и  
разливане 

Изолира се районът в радиус 100 м. , докато газът се разсее. Оповестява 
се за безопасността местната власт / района / и органите на ТД „ГЗ” – 
София. Евакуират се хората от района на аварията в радиус 1 км. 
повредените части от газопровода се изключват. Забранява се 
заваряването на тръбопроводите, нагряването, доближаването до 
пламък. Газът се разсейва с въздушни завеси.  

При пожар 
Изолира се зоната на пожара и не се доближава до тръбопроводи. 

 

При 
възпламеняване 

Гори. 

ІV. Първа помощ 

Долекарска 
помощ 

Изнасят се пострадалите на чист въздух, дава им се кислород. 
Отстранява се всичко, което притиска тялото им, и се оставят в покой. 
Прави се усилено дишане и се дава кислород. Вкарват се подкожно 
разтвори на коразол, кордиамин и камфор. 

Лекарска помощ 

Провежда се болнично лечение. Венозно се вкарват 300 – 500 ml  40% 
разтвор на глюкоза с аскорбинова киселина и 30 – 50 ml  витамин В1 или 
коразол и кофеин. Пускат се 200 – 300 ml. кръв, ако кръвното налягане 
не е ниско. Облъчва се тялото с кварцова лампа. 

СЕРЕН ДВУОКИС / SO2 / 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни свойства 

Безцветен газ с рязка миризма, по-тежък от въздуха. Разтворим е във 
вода. Бурно реагира с водата и с алкалните разтвори. Превозва се в 
течно състояние под налягане. На въздуха дими. Натрупва се при аварии 
в ниски участъци, подвали, тунели.  

Взривоопасен и 
пожароопасeн 

Не гори. Съдовете, бутилките с SO2 могат да се взривят при нагряване. 

Поразяващо 
действие 

Опасен е за вдишване, възможен е смъртоносен изход. Парите му 
действат силно раздразнително на лигавиците. При съприкосновение с 
него се появяват рани по кожата и очите, сърбеж и кашлица, затруднено 
дишане и затруднено гълтане, силни болки в очите, сълзотечение и 
зачервяване на кожата. Серния двуокис заразява водоемите. 

ІІ. Средства за защита 

 
Изолиращи противогази  – ИП–46 М или КИП 5, защитни комбенизони, 
гумени ботуши и ръкавици в ОХЗ. В зоната на парите се използват 
промишлени противогази тип в / жълт дихател /. 

ІІІ. Действия при аварии 

От общ характер 

Отстраняват се външните хора. Застава се откъм наветрената страна, 
като се избягват ниските места. В зоната на аварията се влиза с пълен 
комплект защитно облекло. На пострадалите се оказва първа долекарска 
помощ. Хората от огнището се откарват за медицинско изследване.  

При изтичане и  
разливане 

Не трябва да се докосва разлятото вещество. При наличие на 
специалисти се отстранява течът или се прехвърля съдържанието в 
изправни съдове. При интензивно изтичане за утаяване на парите се 
пръска с варно мляко, разтвор на сода или натриева основа. Изолира се 
районът в радиус от 100 м. , докато газът се разсее. Оповестяват се 
органите на местната власт/ района /  и ТД „ГЗ” – София. Евакуират се 
хората от зоната на опасното заразяване в радиус от 5 км. Не се 
допуска попадане на SO2  във водоеми. Разливането се неутрализира 

При пожар 
Отцепва се зоната на пожара, ако това не представлява опасност. Не 
трябва да се приближават съдовете, като те се охлаждат с вода от 
максимално разстояние. Гаси се пожарът с всички подръчни средства.  

При 
възпламеняване 

Серният двуокис не гори. 

ІV. Първа помощ. 
 

Долекарска 
помощ 

Изнасят се пострадалите на чист въздух. Кожата, лигавиците и очите се 
промиват с вода или 2% разтвор на сода. Вдишват се пари от алкохол, 
етер или хлороформ. Пие се мляко със сода. 
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Лекарска помощ 

В очите се капят 2-3 капки 30% разтвор на албуцид на кожата се прави 
компрес с 2% разтвор лимонена киселина, след това тя се намазва с мас 
или паста „ласара”. При затруднение на дишането се поставя подкожно 1 
ml. 0,1% разтвор на диметрол. В носа се капват 4-5 капки топло олио или 
вазелин. Пострадалите постъпват в болница 

ОЛЕУМ / Н2SO4 / SO3 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни свойства 

Безцветна тежка течност. Техническият олеум е от жълто - кафяв до 
черен. На въздуха постоянно дими. Той е силен окислител. Корозира 
почти всички метали, с изключение на оловото и благородните метали. 
Разтваря се във вода с отделяне на топлина.  

Взривоопасен и 
пожароопасeн 

Олеумът не гори. Обезводнява дървото и повишава неговата 
чувствителност към горене. Възпламенява органичните разтворители и 
масла.  

Поразяващо 
действие 

Опасен е за дишане. Предизвиква сърбежи при попадане върху кожата и 
лигавиците, дразнене на гърлото и затруднено дишане, задух, суха 
кашлица, раздразнение на лигавиците на носа, устата, глътката, 
прекъсване на дишането, рани по устата и по лигавицата на устната 
кухина, хранопровода и стомаха, силни болки в гърдите, мъчително 
повръщане / с кръв / и пресипване на гласа, спазми и оток на ларинкса.  

ІІ. Средства за защита 

 
Изолиращи противогази  – ИП–46 М или КИП 5, защитни комбенизони, 
гумени ботуши и ръкавици в ОХЗ. В зоната на парите се използват 
промишлени противогази тип В / жълт дихател /. 

ІІІ. Действия при пожар 

От общ характер 

Отстраняват се външните хора. Застава се откъм наветрената страна, 
като се избягват ниските места. Изолиране на опасната зона в радиус 50 
м. В зоната на аварията се влиза с пълен комплект защитни средства. На 
пострадалите се оказва първа медицинска помощ.  

При изтичане и 
разливане 

Прекратява се движението в опасната зона. Не трябва да се докосва 
разлятата течност. Отстраняват се горящите вещества от зоната. Под 
наблюдение на специалисти се отстраняват течовете и се прелива 
внимателно течността в изправни съдове. При големи разливания се 
правят земен обвал или шахтовиден срез за събиране на течността и 
прехвърлянето и в здрави железни съдове. Уведомяват се местните 
органи / района / и ТД „ГЗ” - София. Евакуират се хората от зоната от 
парите на заразяване в радиус от 10 км. При заразяване на 
водоизточници се уведомяват ХЕИ. Мястото на разлива се неутрализира 
с варно мляко, калциране сода или алкални смеси.  

При пожар 
Облича се пълен комплект защитно облекло. Гаси се пожарът обилно с 
вода от голямо разстояние. Не се допуска попадане на вода в съдовете 
поради силно изпръскване при високи температури.  

При 
възпламеняване 

Олеумът не гори. 

ІV. Първа помощ 

Долекарска 
помощ 

Снемат се заразените дрехи. Бързо се избърсва със сух парцал заразе 
ното място, след което първоначално се измива с голямо количество во 
да, а след това с 2% разтвор от сода за хляб. При попадане в очите те се 
измиват с вода, с неутрализиращ разтвор.  

Лекарска помощ 

При попадане на олеум вътрешно се инжектират подкожно 2,0 ml. 2% 
папазерин, 1,0 ml. 1% диметрол, 1,0 ml 0,1% атропин, 1,0 ml 0,2% 
платифилин. Промива се стомахът с 6-8 литра студена вода. Венозно се 
правят 2% глюкоза, 50,0 ml  новокаин и 60-120 mg преднизотон. 

ДИМЯЩА СОЛНА КИСЕЛИНА / HCI / 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни свойства 
Безцветна течност. Техническата солна киселина е с жълт оттенък. 
Добре се разтваря във вода. Корозира много метали.  

Взривоопасен и Солната киселина не гори. При взаимодействието с метали са отделя 
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пожароопасен водород, който лесно се възпламенява.  

Поразяващо 
действие 

Опасна е при вдишване, поглъщане и попадането и върху кожата и сли 
зестите ципи. Дразни гърлото, затруднява дишането, предизвиква суха 
кашлица и задух, прекъсва дишането. Получават се рани по устата, по 
лигавиците на носа и устата, хранопровода и стомаха, силни болки в гър 
дите и стомаха, мъчително повръщане с кръв, хрипкав глас, спазми и 
оток на ларинкса, дразни лигавиците на носа и устата. 

ІІ. Средства за защита. 

 
Изолиращи противогази  – ИП–46 М или КИП 5, защитни комбенизони, 
гумени ботуши и ръкавици в ОХЗ. В зоната на парите се използват 
промишлени противогази тип в / жълт дихател /. 

ІІІ. Действия при авария. 

От общ характер 

Отстраняват се външните хора. Застава се от наветрената страна. 
Избягват се ниските места. Изолира се опасната зона в радиус 50 м. В 
зоната на аварията се влиза с пълен комплект защитни средства. На 
пострадалите се оказва медицинска помощ.  

При изтичане и 
разливане 

Прекратява се движението в района. Не трябва да се докосва разлятата 
течност. При наличие на специалисти се отстранява течът. При интензив 
но изливане се огражда със земен вал или шахта за събиране на 
течността. Пръска се с варов разтвор за утаяване на парите. Разлятото 
вещества се неутрализира със сода каустик, сода бикарбонат  / прах / , 
вар и др. алкални материали. Не се допуска изтичането на разлив във 
водоеми и отточни канализации. В случай на заразяване на водата се 
съобщава на ХЕИ. Неголемите разливания се измиват с големи 
количества вода или варов разтвор.  

При пожар 
Поставя се защитно облекло в пълен комплект. Огънят се гаси с голямо 
количество вода от максимално разстояние.  

При 
възпламеняване 

Солната киселина не гори. 

ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

Изнасят се пострадалите на чист въздух. Снемат се заразените дрехи. 
Очите и засегнатата кожа се измиват обилно с големи количества 2% 
воден разтвор на сода бикарбонат. Поразените се откарват бързо в 
болница. 

Лекарска помощ 

Подкожно се инжектират 2 ml. 2% папаверин, 1,0 ml. 0,2% платифилин, 
1,0 ml 0,1% атропин, 1,0 ml димедрол, след което се промива стомахът с 
6-8 литра студена вода. Венозно се правят 2% глюкоза, 50,0 ml  новокаин 
и 500,0 ml сода. При спадане на кръвното налягане венозна се 
инжектират 500 0 ml полиглюкин и 60- 120 mg преднизолан. Прави се 
маслена инхалация с ефедрин и диметрол. Противопоказно е изкуствено 
повръщане. . 

СЕРОВЪГЛЕРОД / CS2 / 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни свойства 

Безцветна ниско кипяща течност с неприятна миризма, по-тежка от 
водата. В нея сероводородът е неразтворим. Парите му са по-тежки от 
въздуха. При разливане се натрупва в ниските участъци.  – подвали, 
тунели. 

Взривоопасен и 
пожароопасеност 

Лесно се възпламенява от искри, пламък, при нагряване. Може де се 
взриви при нагряване и се само възпламенява. Разлятата течност отде 
ля възпламеняващи се пари. Парите образуват с въздуха взривоопасни 
смеси, които могат да се разпространят далеч от разливи. Съдовете мо 
гат да се взривят при триене. В изпразнените съдове или помещения се 
образуват взривоопасни смеси. 

Поразяващо 
действие 

Опасен е при вдишване. Предизвиква смърт при по-големи концентрации 
Парите дразнят лигавиците и кожата. При допир със серовъглерода той 
предизвиква рани по кожата и очите. При пожар отделя раздразнителни 
и отровни газове. Поразените страдат от главоболие, световъртеж, 
загуба на съзнание. Серовъглеродът дразни гърлото и предизвиква 
зачервяване на кожата.  
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ІІ. Средства за защита. 

 
Изолиращи противогази  – ИП–46 М или КИП 5, защитни комбенизони, 
гумени ботуши, ръкавици, шлем и нагръдник. В зоната на парите се 
използват промишлени противогази тип А / кафяв /. 

ІІІ. Действия при авария. 

От общ характер 

Отстраняват се външните хора, изолира се опасната зона. Застава се от 
наветрената страна, като се избягват ниските места. В зоната на авария 
та се влиза с пълен комплект защитни средства. Вземат се противопожа 
рни мерки. Не се пуши. На пострадалите се оказва медицинска помощ. 
Хората от огнището се отправят за медицинско изследване.  

При изтичане и 
разливане 

Забранява се допирането до разлива, като се прекратява движението в 
този район. Отстраняват се източниците на огън, искри и топлина. Изоли 
рат се от зоната горящите вещества. Спират се течът, ако няма опасност 
, или се прехвърля съдържанието в изправни съдове със спазване на 
противопожарните мерки. При разливането на големи количества, 
течността се събира в изкоп, / шахта /, откъдето се прехвърля в здрави 
съдове. Районът се изолира в радиус 200 м., докато парите се разсеят. 
Евакуират се хората на 1 км. от зоната, криеща опасност от 
поражение. Извикват се противопожарните органи, газоспасителните 
служби, оповестява се местната власт / района /. Дегазация се извършва 
с варно мляко и измиване с големи количества вода.  

При пожар 

Изолира се заразената зона в радиус 600м. напуска се зоната на пожара 
и му се дава възможност да догори, ако той не представлява опасност. 
Охлаждат се съдовете с вода от големи разстояния. Пожарът се гаси от 
безопасно разстояние с тънко разпръснати струйки вода и пяна. 

При 
възпламеняване 

Използва се сух пясък, земя, покривала и други подръчни средства, 
предварително намокрени. 

ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

Изнасят се пострадалите на чист въздух. Промиват се лигавиците, носът 
и устата с вода не по-малко от 15 минути. Прави се продължително 
изкуствено дишане.  

Лекарска помощ 

При конвулсии / гърчове / се инжектират венозно 10 ml 25% разтвор на 
магнезиев сулфат и 2 ml седуксен. Прави се инхалация с димедрол, ефе 
дрин, преднизолон. При нарушение на дишането се провеждат реанима 
ционни мероприятия. 

СЕРОВОДОРОД / H2S / 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни свойства 

Безцветен газ с неприятна миризма, по-тежък от въздуха. Разтворим е 
във вода. Превозва се в течно състояние под налягане. При преминава 
не в атмосферата се превръща в газ. Натрупва се в ниските места, 
подвалите и тунелите. 

Взривоопасен и 
пожароопасен 

Горящ газ. Парите му образуват с въздуха взривоопасни смеси. Съдове 
те със сероводород могат да се взривяват при нагряване. В празни съдо 
ве от остатъците със сероводород се образуват взривоопасни смеси.  

Поразяващо 
действие 

При вдишване е възможен смъртен изход. Парите му предизвикват драз 
нене на лигавиците. При изтичане той може да зарази водоеми. Преди 
звиква главоболие и дразни носа. Появяват се металически вкус в 
устата, гадене, повръщане, студена пот, хрема, болки при уриниране, 
сърцебиене. Стига се до припадък с болки в гърдите, задушаване, 
дразнене на очите, сълзотечение и светобоязън.  

ІІ. Средства за защита. 

 
Изолиращи противогази  – ИП–46 М или КИП 5, защитни комбенизони, 
гумени ботуши, ръкавици в ОХВ. В зоната на разпространение на парите 
се използват промишлени противогази КД. 

ІІІ. Действия при авария. 

От общ характер 

Отстраняват се външните хора, изолира се опасната зона. Застава се от 
наветрената страна, като се избягват ниските места. В зоната на авария 
та се влиза с пълен защитен комплект. Строго се спазват мерките за 
противопожарна безопасност. Не се пуши. На поразените се оказва 
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първа медицинска помощ, а хората от огнището минават през 
медицинско изследване.  

При изтичане и 
разливане 

Не трябва да се докосва разлятото вещество. Отстраняват се 
източниците на огън и искри. При наличие на специалисти се отстранява 
течът, ако не представлява опасност, или се прехвърля в изправен съд 
при спазване на мерките за безопасност. За утаяване и разпръскване на 
газа се използват водни завеси. По-добре е, ако във водата има 2-3% 
натриев карбонат. Изолира се районът в радиус 100 м. , докато газът се 
разсее. За аварията се оповестяват местните власти / района / и ТД „ ГрЗ 
” - София. Хората от зоната се евакуират в радиус от 5 км. Не се 
допуска попадане на отровата във водоеми, канализация, подвали. 
Мястото на разливането се дегазира с варов или содов разтвор.  

При пожар 

Изолира се зоната в радиус от 800 м. Охлажда се съдът с вода от 
максимално разстояние. Не се прекъсва горенето, докато не се отстрани 
течът. Гаси се с плътна струя вода или въздушно – механично / пяна от 
максимално разстояние /. 

При 
възпламеняване 

Гаси се пламъкът с вода, като се действа както при изтичане. 

ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух. Осигурява им се топло и покой. 
При затруднено дишане се дава кислород. Пие се топло мляко със сода 
бикарбонат. Премества се пострадалият на тъмно място. Очите се 
измиват с 3% разтвор на борна киселина. Прави се изкуствено дишане. 
Подкожно се поставят адреналин, морфин или лобеин.  

Лекарска помощ 
Венозно се инжектират1,0 ml 5% разтвор на ефедрин, 1,0 ml 10% кофеин 
1,0 ml полиглюкин, 0,05% разтвор на строфантин, а мускулно – 10 ml 5% 
разтвор на унитол. 

ЦИАНОВОДОРОД / HCN / 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни свойства 
Безцветна ниско кипяща течност, по –лека от водата. В нея се разтваря. 
Парите му са почти еднакво тежки с въздуха. Задържа се в населени 
пунктове, гори, подвали, тунели и др.  

Взривоопасен и 
пожароопасен 

Лесно се възпламенява от искри и пламък. Гори с виолетов цвят. 
Разлятата течност отделя възпламеняващи се пари, които образуват с 
въздуха взривоопасни смеси. Те могат да се разпространяват далеч от 
мястото на аварията. Съдовете с циановодород могат да се взривяват 
при нагряване. В помещения с празни съдове с остатъци с циановодород 
могат  да се образуват взривоопасни смеси.  

Поразяващо 
действие 

При вдишване и поглъщане на циановодород е възможен смъртен изход. 
Циановодородът дразни гърлото, предизвиква горчив вкус, главоболие, 
виене на свят, слабост, повръщане, силни гърчове и конвулсии. Дишане 
то е слабо и аритмично до спиране на сърцето. 

ІІ. Средства за защита 

 

Изолиращи противогази  – ИП–46 М или КИП 5, защитни комбенизони, 
гумени ботуши, ръкавици в ОХВ. Противогази ПГ-1 и общовойскови 
противогаз промишлен тип В да се използват в района на 
разпространение на парите. 

ІІІ. Действия при авария 

От общ характер 

Отстраняват се външните хора и се изолира опасната зона. Застава се 
от наветрената страна. Избягват се ниските и горските места. В зоната 
на аварията се действа само с пълен комплект защитни средства. Спаз 
ват се противопожарните мерки. Хората, попаднали в огнището на 
аварията, минават през медицинско изследване. 

При изтичане и 
разливане 

Не трябва да се докосва разлятото вещество. Отстраняват се източници 
те на огън и искри. При наличие на специалисти се отстранява течът, ако 
не представлява опасност, или се прехвърля в изправен съд при 
спазване на мерките за безопасност. При големи разливания те се 
ограждат със земен вал или се събират в шахта и се прехвърля 
течността в здрави съдове. Изолира се районът в радиус от 400 м., 
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докато се разсее газът. Евакуират се хората от зоната на 
разпространение на парите в радиус от 25 км. не се допуска 
заразяването на водоеми, канализации и др. При заразяването им се 
уведомяват местните власти / района /  и ТД „ГрЗ” – София. Неголемите 
разливания и техниката, работила в ОХЗ, се дегазират с 20% разтвор на 
натриева основа и 10% разтвор на феросулфат / зелен камък /..  

При пожар 

Изолира се опасната зона в радиус 800 м.  (Напуска се зоната на пожара. 
Не трябва да се приближава до горящите съдове. Охлаждат се съдовете 
с вода от безопасни разстояния. Гаси се пожарът с разпръсната струя 
или с пяна от максимални разстояния.  

При 
възпламеняване 

Използват се сух пясък, мокри покривала, подръчни средства и пожарога 
гасители. 
 

ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

Изнасят се пострадалите на чист въздух. Снема се заразеното облекло. 
Осигуряват се на топло и при покой. Дава им се кислород и вдишват 
амилнитрат. Прави се изкуствено дишане „уста в уста”. След възстано 
вяване на съзнанието и дишането те постъпват в болница. При попадане 
върху кожата тя се промива с разтвор от сода и сапун.  

Лекарска помощ 
По указание на лекар токсиколог се инжектират серни инжекции. Вземат 
се вътрешно през 5 мин. по 1 лъжичка ферохлорид, 2% разтвор на натри 
ев хлорид, метиленово синьо и глюкоза. 

АКРИЛОНИТРИЛ / АЦЕТОНИТРИЛ / 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни свойства 
Безцветна летлива течност / ниско кипяща / , разтворима във вода. 
Парите и са по-тежки от въздуха. Натрупва се в ниските участъци, тунели 
подвали и др. 

Взривоопасен и 
пожароопасен 

Лесно се възпламенява от искри и пламък. Разлятата течност отделя 
възпламеняващи се пари. С въздуха образува взривоопасни смеси. Има 
опасност от взрив в помещения при проникване на парите и наличието 
на искри и пламък.  

Поразяващо 
действие 

Опасен е при вдишване и вътрешно приемане. Парите му предизвикват 
раздразнение на лигавиците и кожата. При попадане върху кожата и в 
очите образува рани. При горене образува отровни пари от циановодо 
род и въглероден окис. Предизвиква главоболие, слабост, сърцебиене, 
отслабване на пулса, гърчове и загуба на съзнание.  

ІІ. Средства за защита 

 
В огнището на аварията се използва изолиращ противогаз, защитно 
облекло, гумени чорапи и ръкавици, а в зоната на разпространение  на 
парите – промишлени противогази тип А, М, БКФ. 

ІІІ. Действия при авария 

От общ характер 
Застава се откъм наветрената страна. Избягват се ниските места. В 
зоната на аварията се действа с пълно защитно облекло. Спазват се 
мерките за безопасност. Не се пуши.  

При изтичане и 
разливане 

Изолира се районът в радиус от 200 м. Извършва се евакуация в 
зоната на разпространение в радиус от 1 км. Отстраняват се 
източниците на искри и огън. Отстранява се течът или се прехвърля 
съдържанието в здрав съд. При нужда се правят земен вал или шахта за 
събиране на течността. Оповестяват се местните органи / района / и ТД 
„ГРЗ” – София. Не се допуска замърсяване на канализацията, а при 
заразяване се уведомява ХЕИ. За ликвидиране на огнището на 
заразяване се използват водни завеси.  

При пожар 
Изолира се опасната зона в радиус 800 м. Не трябва да се приближава 
към горящите съдове. Те се охлаждат от максимални разстояния с въз 
душно – механични и пеногасителни струи.  

При 
възпламеняване 

Използва се сух пясък, покривала и подръчни средства, както и 
пожарогасители.  

ІV. Първа помощ 

Долекарска Пострадалите се изнасят на чист въздух. Осигуряват се на топло и при 



40 

помощ покой. Дава им се кислород. Диша се амониев нитрат в течение на 15-30 
sek. през 2-3 min. 

Лекарска помощ 

При спадане на кръвното налягане се инжектират подкожно 1ml 5% разт 
вор на ефедрин и 1-2ml 10% разтвор на кордиамин и кофеин. Вкарват се 
венозно 80-100 mg полиглюкин. Промива се стомахът с 10—12 литра 
вода. 

АКРОЛЕЙН / CH2 = CHCHO / 
Акролейнът се получава при горене на целволе, триацетатна коприна, ямболен, видлон, 

памук и някои лекарствени и фармацевтични продукти. 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни свойства 
Акролейнът е безцветна течност, леснолетлива, със сълзотворно 
действие и остра миризма. По лек е от водата и добре се разтваря в нея. 
Парите са му по-тежки от въздуха и се натрупват в ниските места.  

Взривоопасен и 
пожароопасен 

Лесно се възпламенява от искри, пламък и нагрявания на стените на 
съдовете. Разлятата течност отделя възпламеняващи се пари, които с 
въздуха образуват взривоопасни смеси далеч от мястото на изтичането. 
В изпразнени съдове също образуват взривоопасни смеси, както и в 
помещения.  

Поразяващо 
действие 

Опасен е при вдишване, като е възможен смъртен изход. Парите му 
действат силно раздразнително на лигавиците и кожата. Течният акро 
лейн предизвиква рани по кожата и в очите, възбуждане, сънливост, 
слабост, виене на свят, дразнене на гърлото, кашлица, сълзотечение, 
изтръпване на краищата на пръстите. 

ІІ. Средства за защита 

 
Изолиращи противогази ИП-М и КИП-5, защитни чорапи / ботуши /, 
ръкавици в огнището на аварията. В зоната на разпространението на 
парите се използва промишлен противогаз тип А. 

ІІІ. Действия при авария 

От общ характер 

Изолира се опасната зона и не се допускат странични хора. Застава се 
откъм наветрената страна. В зоната на аварията се използва пълен защи 
тен комплект и се спазват мерките за безопасност. Не се пуши. Хората от 
огнището на поражението минават през медицинско изследване.  

При изтичане и 
разливане 

Не трябва да се докосва разлятата течност. Отстраняват се източниците 
на искри и огън. Отстранява се течът, ако това не представлява опасност 
или съдържанието се прехвърля в изправни съдове. Правят се ров или 
шахта, ако е необходимо. Уведомяват се местните власти / района /  и 
ТД „ГрЗ” – София. Не се допуска заразяване на водоемите, 
канализацията, а при заразяване се уведомяват санитарно - епидемиоло 
гичните служби. Изолира се огнището на поражение в радиус 400 м. 
Евакуират се хората от зоната на поражение в радиус от 25 км. 
Създава се алкализирана водна завеса за утаяване на парите. Дегазира 
се с варно мляко или амонячна вода.  

При пожар 

Изолира се опасната зона в радиус 800 м. не се приближава към горя 
щата течност. Гаси се от безопасно разстояние с разпръсната водна 
струя, с въздушно - механична или с химическа пяна. Съдовете се 
охлаждат от максимални разстояния.  

При 
възпламеняване 

Използват се сух пясък, покривала и други подръчни средства и 
пожарогасители. 

ІV. Първа помощ 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух, дават им се топли напитки / 
чай, мляко /.Очите се промиват с 2% борна киселина. Кожата и лигавици 
те се промиват с вода 15 min. 

Лекарска помощ 
Дава се на пострадалите кислород. Подкожно се инжектират 1 ml разтвор 
на кордиамин  и 1-2 ml кофеин. Промива се стомахът с вода. 

АНИЛИН И НЕГОВИТЕ ПРОИЗВОДНИ 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни свойства 
Масловидна течност, потъмняваща на въздуха. По-тежка е от 
водата и не се разтваря в нея. Има висока точка на кипене. Малко 
летлива 
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Взривоопасен и 
пожароопасен 

Лесно се възпламенява при нагряване. Парите му образуват с 
въздуха  взривоопасни смеси. 

Поразяващо 
действие 

Опасен е при вдишване, поглъщане и при попадането му върху 
кожата, през която прониква. След 3—5 h от контакта с нея предиз 
виква слабост, главоболие, виене на свят, задух, сърцебиене, бол  
ки в гърдите, гадене, повръщане, посиняване на лигавиците, нару  
шаване на съзнанието и гърчове. Кръвта добива кафяв цвят. 
 

ІІ. Средства за защита 

 
Защитни чорапи, ръкавици, защитен костюм, филтриращ промиш  
лен противогаз тип А. 

ІІІ. Действия при авария 

От общ характер 
Отстраняват се външните хора. Изолира се опасната зона в радиус 
200 м. Облича се комплект защитно облекло. Спазват се мерките 
за безопасност. Не се пуши.  

При изтичане и 
разливане 

Не трябва да се докосва разлятата течност. Отстраняват се източ  
ниците на огън. Не се пуши. Горящите предмети се отделят от раз  
ливането. Спира се течът и се прехвърля съдържанието в здрави 
съдове. При силно изтичане се правят земен вал или шахта и се 
прехвърля събраната течност в здрави съдове. Уведомяват се 
местните власти / района /, ТД „ГЗ” – София и ПБЗН. При заразява 
не на водоеми се съобщава на санитарно – епидемиологичните 
власти. При големи разливания те се засипват с инертни материа  
ли, пясък и сгурия.- 

При пожар 

Поставя се комплект защитно облекло. Не се доближава  горящо  
то вещество. Охлаждат  се съдовете с вода от безопасно разстоя  
ние. Гаси се пожарът със силно разпръсната струя и въздушно -
механична пяна. 

При 
възпламеняване 

Използуват се  химически и въздушно - пенести пожарогасители. 

ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

На пострадалите се осигуряват чист въздух, покой, топлина, чисти 
дрехи. Дава им се да дишат овлажнен кислород. Засегнатата кожа 
се промива с калиев перманганат. При поглъщане се промива 
стомахът с топла вода / 10-15 минути /. Пострадалите постъпват в 
болница. 

Лекарска помощ 

Вътрешно се вземат 1% разтвор на метиленово синьо , 5% разтвор на 
глюкоза, 5% разтвор на аскорбинова киселина до 60 ml в денонощие. 
Мускулно се правят витамин В1 и В12. Инжектират се подкожно 1,0 ml 
кофеин. Противопоказни са алкохолът, мазнините, млякото. 

АЦЕТОН / CH3COCH3 / 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни свойства 
Ацетонът е безцветна течност с характерна миризма. Разтворим е във 
вода. Парите му са по-тежки от въздуха и заемат ниските места. 

Взривоопасен и 
пожароопасен 

Разлятата течност отделя възпламеняващи се пари, които образуват с 
въздуха взривоопасни смеси. Съдове с ацетон могат да се взривят при 
нагряване, а в празни съдове и помещения, в които има остатъци от 
ацетон, може да се образуват с въздуха взривоопасни смеси.  

Поразяващо 
действие 

Опасен при вдишване. Отровен е при поглъщане. Парите му дразнят 
лигавиците и кожата. При изтичане заразява водоемите. Предизвиква 
главоболие, повръщаме, сълзотечение и светобоязън.  

ІІ. Средства за защита. 

 
Изолиращи противогази ИП-46, КИП-5 в огнището на поражение и 
промишлен противогаз тип А, М. БКФ в зоната на парите.  

ІІІ. Действия при авария. 

От общ характер 

Изолира се опасното място и не се допускат външни хора. Застава се 
откъм навирената страна. Избягват се ниските места. В зоната на авария 
та се работи с пълен комплект защитни средства. Спазват се мерките за 
безопасност. Не се пуши.  
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При изтичане и 
разливане 

Отстраняват се източниците на огън и искри. Изолира се мястото на ава 
рията в радиус 200 m. Отстранява  се течът  или се прехвърля съдържа 
нието в съдове при спазване на мерките за безопасност. При силно изти 
чане се устройва шахта за събиране на течността. Уведомяват се 
местните власти / района / и ТД „ГрЗ” – София, противоепидемичните 
служби и ПБЗН. Не се допуска заразяване на  водоизточниците. Неголе 
мите разливи се засипват с пясък или земя или се измиват с вода.  

При пожар 
Не трябва да се приближава до горящия съд. Охлажда се съдът от 
разстояние с вода. Гаси се пожарът от максимално разстояние със силно 
разпръсната струя вода, въздушно – механична и химическа пяна.  

При 
възпламеняване 

Използуват се пясък, земя, покривала и други подръчни средства, както и 
пожарогасители.  

ІV. Първа помощ 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух. Осигуряват се на топло и при 
покой. Дава им се кислород при затруднено дишане. Очите и лигавиците 
им се промиват с вода 15 mim. 

Лекарска помощ 
В очите се капят 2—3 капки 30 % албуцид. Подкожно се  инжектират 2 ml 
2 % разтвор на папаверин, 0,2%, разтвор на пластифилин, прави се 
маслена инхалация с димедрол.  

АНТРАЦЕНОВИ И КРЕОЗОТОВИ МАСЛА 
/ каменовъглени и нефтенови масла / 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни 
свойства  

Те са тежко подвижни тъмнокафяви и черни течности. По -теж  
ки са от водата и са неразтворими в нея.  

Взриво и 
пожаро-опасен  

Възпламеняват се при нагряване на открит п ламък. Горят с 
образуване на черен дим.  

Поразяващо 
действие  

Опасни са при дишане, при попадане върху кожата и лигави  
ците. Предизвикват главоболие, кашлица, дразнене на гърло  
то, затруднено дишане, повишение на температурата, оток на 
откритите части на тялото, сълзотечение и светобоязън.  

ІІ. Средства за защита. 

 
Изолиращ противогаз, защитни гумени ботуши и ръкавици, промишлен 
противогаз тип А,М. 

ІІІ. Действия при авария. 

При изтичане и 
разливане 

Не трябва да се доближава до разлятата течност. Отстран я  
ват се източниците на огън. Заграждат се местата на теча с 
пясъчен вал и се прехвърля течността в здрав съд. Уведомя  
ват се местните власти, органите на ТД „ГрЗ” и ПБЗН. Не  
се допуска заразяване на водоизточниците, а при заразяване 
се уведомява санитарно - епидемиологичната служба. 
Разливите се затрупват с порести материали, след което се 
изгарят.  

При пожар 
Поставя се защитно облекло. Напуска се зоната на пожара, 
като се гаси със силно разпръсната водна струя и въздушно -
механична пяна.  

При 
възпламеняване 

Използуват се пожарогасители  

От общ характер 
Изолира се опасната зона в радиус 200 м. Спазват се мерките за 
противопожарна безопасност. Не се пуши. В зоната на аварията се 
действа със защитни средства.  

ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

Събличат се дрехите и се сменят с чисти. Следите по кожата се измиват 
с топла вода. В очите се капват албуцид или отгоре им се поставят 
памучни тампони с борова вода.  

Лекарска помощ 

При дразнене се прави инхалация с ефедрин, новокаин 0,5%. При 
кашлица се инжектира подкожно 1,0 ml ефедрин, вземат се вътрешно 
0,01 ml кодеин, 0,05 ml димедрол, а при температура . 0,5 ml аналгин. 
Кожата се измива със синтомицинова емулсия. 
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ВИНИЛХЛОРИД 
/ Дихлорхлоретан, трихлорхлоретан, трихлоретан / 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни 
свойства  

Винилхлоридът е безцветен газ. По-тежък е от въздуха и е неразтворим 
във вода. Превозва се във втечнено състояние под налягане. При изтича 
не се превръща в газ. Натрупва се в ниските участъци, подвалите и туне 
лите. Лесна се възпламенява от искри и пламък.  

Взриво и 
пожаро-опасен  

Парите му образуват с въздуха взривоопасни смеси, които могат да се 
разпространяват далеч от мястото на изтичане. В изпразнени съдове и 
помещения също образува взривоопасни смеси. Съдове с остатъци от 
него при нагряване могат да се взривят.  

Поразяващо 
действие  

Опасен е за вдишване. Парите му дразнят лигавиците на кожата. 
Предизвиква задушаване, главоболие, виене на свят, гадене, повръщане 
болки в стомаха, сълзотечение. 

 
ІІ. Средства за защита 

 
Изолиращи противогази ИП-46, КИП-5 и защитно облекло в огнището на 
поражение. В зоната на разпространение на парите се използва промиш 
лен противогаз тип А. 

 
ІІІ. Действия при авария. 

От общ характер 

Изолира се опасната зона и не се допускат външни лица. Застава се 
откъм наветрената страна. Избягват се ниските места. Действува се в 
зоната на аварията само с изолиращ противогаз и защитен костюм. Не 
се пуши. Спазват се противопожарните мерки.  

При изтичане и 
разливане 

Не трябва да се докосва разлятото вещество. Отстраняват се източници 
те на огън и искри. Спира се течът или се прехвърля съдържанието в 
здрав съд. Изолира се мястото на аварията в радиус 200 m, докато се 
разсее газът. Уведомяват се местните органи / района / и ТД „ГрЗ” - 
София, органите на ПБЗН. Не се допуска винилхлоридът да попадне в 
канализацията и водоемите. При интензивно изтичане се дава възмож 
ност на газа напълно да се отдели. 

При пожар 

Изолира се зоната в радиус 800 m. Не се приближава до горящия съд. 
Охлажда се съдът с вода от максимално разстояние. Не се прекратява 
горенето, докато не се отстрани течът. Пожарът се гаси със силно раз 
пръсната водна струя и въздушно - механична пяна. 

При 
възпламеняване. 

Премахва се пламъкът със силна струя вода. Действа се като при 
изтичане. 

ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух. Дават им се овлажнен 
кислород и успокоителни средства / валериан /. Кожата и лигавиците се 
промиват с 3% разтвор от сода за хляб в продължение на 15 минути. 

Лекарска помощ 

При възбуждане се инжектират вътрешно мускулно 2 ml седуксен. При 
сънливост се инжектират подкожно 2 ml 10% разтвор на кордиамин. При 
хрема се капят по 2 капки ефедрин. При дразнене в гърлото се правят 
топли инхалации с разтвор на сода. 

ЕТИЛЕНДИАМИН и други амини 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни 
свойства  

Етилендиаминът е безцветна летлива течност с остра раздразнителна 
миризма. Във вода се разтваря. Парите му са по-тежки от въздуха и се 
натрупват в ниските участъци, подвалите, тунелите и. др. На въздуха 
дими. 

Взриво и 
пожаро-опасен  

Лесно се възпламенява от искри и пламък. Разлятата течност от него 
отделя възпламеняващи се пари; които образуват с въздуха взривоопа 
сни смеси. В изпразнени съдове от амини се образуват силно взриво 
опасни смеси 

Поразяващо 
действие  

Опасен е при вдишване. Парите му действат силно раздразнително на 
лигавиците и кожата. При разливане предизвиква рани. При Пожар от 
деля раздразнителни и отровни газове. Предизвиква сърцебиене, 
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нарушение на честотата на пулса, хрема, кашлица, тежко дишане, 
слабост, гадене, почервеняване, сърбеж по кожата, сълзотечение.  

ІІ. Средства за защита 

 
При работа в огнището на аварията се използват изолиращи противогази 
ИП-46М и КИП-5 и защитен костюм, а в зоната на разпространение на 
парите –филтриращ противогаз тип А. 

ІІІ. Действия при авария 

От общ характер 

Изолира се опасната зона и не се допускат странични хора. Застава се 
откъм наветрената страна. Избягват се ниските места. В зоната на авари 
та се работи е пълно защитно облекло. Не се пуши. Хората от зоната се 
изпращат за медицинско изследване. 

При изтичане и 
разливане 

Отстраняват се източниците на огън и искри, Спира се течът и съдържа 
нието се прехвърля в здрав съд. При интензивно изтичане се правят зе 
мен вал или изкоп за събиране на течността. Районът се изолира в ради 
ус 200 m. За разсейване и утаяване на парите се използуват водни 
завеси. Не се допуска попадането му във водоеми. Разливането се изми 
ва с големи количества вода или се затрупва с пръст, пясък и др. 
Уведомяват се местните органи и ТД „ГрЗ” – София. 

При пожар 
Изолира се опасната зона в радиус 800 м. Не трябва да се приближава 
до горящите съдове. Те се охлаждат с вода от максимални разстояния. 
Пожарът се гаси с разпръсната водна струя или пясък.  

При 
възпламеняване. 

Използват се сух пясък, земя, покривала и други подръчни средства и 
пожарогасители. 

ІV. Първа помощ 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух. Оставят се на топло и при 
покой. Очите и кожата се промиват с вода или с 2% разтвор от борна 
киселина.  

Лекарска помощ 

При затруднено дишане се инжектират мускулно 1 ml 5% разтвор на 
ефедрин, 1 ml 1% разтвор на димедрол. Правят се инхалации с овлаж 
нен кислород с антибиотици. Поставя се в очите албуцид. На кожата се 
правят компреси с оцет. 

ЕТИЛЕНОВ ОКИС 
/ пропиленов окис, епилхлорхидрин / 

І. Основни свойства и поразяващо действие. 

Основни 
свойства  

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Разтворим е във вода. Транспортира 
се втечнен под налягане. При изтичане преминава в газ. Натрупва се в 
ниските места., подвалите и  

Взриво и 
пожаро-опасен  

Лесно се  възпламенява от искри и пламък. Парите му образуват с въз 
духа взривоопасни смеси, които могат да се разпространяват на големи 
разстояния. В изпразнени съдове и помещения образува взривоопасни 
смеси, като съдовете могат да се взривят при нагряване. 

Поразяващо 
действие  

Опасен е при вдишване. Отровен е при приемане вътрешно и е наркотик.  
Парите му дразнят лигавиците и кожата. При контакт с него предизвиква 
изгаряния на кожата и очите, главоболие, виене на свят,  нарушаване на 
походката. Заразява водоемите и канализацията. 

ІІ. Средства за защита 

 
В огнището на  аварията се използуват изолиращ противогаз и защитен 
костюм, а в зоната на разпространение на парите — промишлен противо 
газ тип A, M, БКФ. 

ІІІ. Действия при авария 

От общ характер 

Изолира се опасната зона и не cе допускат външни хора. Застава се 
откъм наветрената страна. Избягват се ниските места. В опасната зона 
се действува само с пълно защитно облекло. Не се пуши. Спазват се 
мерките за противопожарна безопасност. 

При изтичане и 
разливане 

Изолира се районът в радиус 200 м., докато газът се разсее. 
Отстраняват се източниците на огън и искри. Отстранява се течът или се 
прехвърля съдържанието в здрав съд. При интензивно изтичане на 
неголеми количества са дава възможност на газът да се отдели напълно. 
Оповестяват се местните органи и ТД „ГрЗ” – София, ПБЗН. Не се 
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допуска заразяване на водоемите и каналите. При заразяване на водите 
се уведомяват СЕС. В зоната, подлежаща на заразяване се евакуират 
хората в радиус 1 км. Правят се водни завеси за утаяване и разсейване 
на облака.  

При пожар 

Изолира се опасната зона в радиус 800 м. напуска се мястото и се дава 
възможност пожарът да догори, ако е малко количествата на отровата. 
Не се приближава до горящите съдове. Не се прекратява горенето, 
докато не се отстрани течът. Гаси се пожарът със силно разпръсната 
струя вода или въздушно – механична пяна.  

При 
възпламеняване. 

Гаси се пламъкът със силна струя вода. 

ІV. Първа помощ 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух. Вдишват овлажнен кислород. 
Промиват се с вода очите, кожата и лигавиците в продължение на 15 
минути. Хората от огнището на поражението минават на медицинско 
изследване.  

Лекарска помощ 

В очите се поставят 2—3 капки 30% разтвор на албуцид. Вътрешно или 
венозно се прилагат 30 ml 30% разтвор на натриев тиосулфат. Подкожно 
се инжектират 2 ml 10% разтвор на кордиамин или кофеин. Стомахът се 
промива с вода. Прави  се  инхалация с димедрол и 0.5% разтвор на 
новокаин. 

ЕТИЛОВ СПИРТ 
/ пропилов, бутилов, амилов, етан, бутадиенов спирт / 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни 
свойства  

Етиловият спирт е безцветна течност, по-лека от водата. Във вода е 
разтворим. Парите му са по-тежки от въздуха и се задържат в 

Взриво и 
пожаро-опасен  

Лесно се възпламенява от искри и пламък. Парите му образуват 
взривоопасни смеси с въздуха в изпразнени съдове и помещения. 
Нагретите съдове могат да се взривят. 

Поразяващо 
действие  

Опасен е при вдишване. Отровен е при приемане вътрешно. Парите му 
дразнят лигавиците. Предизвиква главоболие, виене на свят, повръща 
не, болки в стомаха, сухота и почервеняване на кожата, дразни очите. 
Той е силен наркотик, като предизвиква тежки органични заболявания на 
нервната система, черния дроб, сърдечносъдовата система. 

ІІ. Средства за защита. 

 
В зоната на аварията се използуват изолиращи противогази ИП-46М и. 
КИП-5, гумени ботуши и ръкавици. В района на разпространение на 
парите се поставя промишлен противогаз тип А. М, БКФ.  

ІІІ. Действия при авария 

От общ характер 

Застава се откъм наветрената страна. Избягват се ниските места. Изоли 
ра се зоната на аварията и не се допускат външни лица. He се пуши. 
Спазват се мерките за противопожарна безопасност. В зоната на авария 
та се поставя защитно облекло. 

При изтичане и 
разливане 

Отстраняват се източниците на огън и се спират течовете, като се 
прехвърля съдържанието в здрави съдове. Изолира се районът в радиус 
200 м. Уведомяват се местните власти, органите на ГЗ и ПБЗН. Не се 
допуска заразяване на водоизточниците. При заразяването им се 
уведомява СЕС. Неголемите разливания се затрупват с пръст, пясък или 
се измиват с вода. Парите се разсейват с  

При пожар 
Изолира се мястото на аварията в радиус 800 m. Не се приближава до 
горящите съдове. Охлаждат се съдовете с вода от максимално 
разстояние с водна струя и въздушно - механична пяна 

При 
възпламеняване. 

Използуват се пясък, земя, мокро покривало за загасване на пламъка и 
пожарогасители 

ІV. Първа помощ 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух. Осигуряват се на топло и при 
покой. Дават им се кислород и карбоген.  

Лекарска помощ 
В очите се капват 2—3 капки 30 % разтвор на албуцид. Подкожно се 
инжектира 1 ml 5 % разтвор на ефедрин. Стомахът се промива обилно с 
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2 % разтвор на сода за хляб. 

МЕТИЛОВ СПИРТ 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни 
свойства  

Метиловият спирт е безцветна течност с характерна миризма. По-лек е 
от водата, в която се разтваря. Парите му са по-тежки от въздуха. Натруп 
ва се в ниските места, тунелите, овразите. 

Взриво и 
пожаро-опасен  

Лесно се възпламенява от пламък и искри. Разлятата течност отделя 
възпламеняващи се пари, които образуват с въздуха взривоопасни 
смеси. Съдовете с метилов спирт могат да се взривят при нагряване. В 
изпразнени съдове и в затворени помещения се образуват експлозивни 
смеси. 

Поразяващо 
действие  

Отровен е при приемане вътрешно и при вдишване. Парите му дразнят 
лигавиците, предизвиква виене на свят, повръщане, отслабване на 
зрението, а е възможна и слепота. 

ІІ. Средства за защита 

 
В огнището на разливането се използуват ИП-46М и КИП-5, защитни 
чорапи, ръкавици и филтриращи противогази тип А, М, БКФ 

ІІІ. Действия при авария. 

От общ характер 

Изолира се опасната зона и се отстраняват външните хора. Застава се 
откъм на ветрената, страна. Избягват се ниските места. Спазват се 
противопожарните мерки. Не се пуши. Xopaтa от огнището на поражение 
минават през медицинско изследване. 

При изтичане и 
разливане 

Отстраняват се източниците на огън и! искри, и течовете. Течността се 
прехвърля.в здрави съдове. Районът се изолира в радиус 200 м. Парите 
се разсейват и се утаяват с водни завеси, а разливите се измиват с 
обилно количество вода. Не се допуска заразяването на водоеми, 
канализацията и др. Празните повредени съдове се измиват с вода и се 
поставят на безопасни места. 

При пожар 
Не трябва да се приближава към горящите съдове. Охлаждат се съдове 
те с вода от максимални разстояния с водна струя или пяна. Изолира се 
опасната зона в радиус 800 m.  

При 
възпламеняване. 

Засипва се със сух пясък, земя и други подръчни средства. Гаси се с 
пожарогасители. 

 
ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух. Прави се инхалация с кислород 
и се дава активен въглен. Кожата се промива с вода не по-малко от 15 
минути. 

Лекарска помощ 
Промива се стомахът с 10—12  литра 2 % разтвор от сода или с вода със 
сонда. При отравянето веднага се постъпва в болница. 

МЕТАН 
/ природен газ, етилен, пропилен и др. / 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни 
свойства  

Метанът е безцветен газ. По-лек е от въздуха. Не се разтваря във вода. 
Транспортира се в сгъстено или във втечнено състояние. 

Взриво и 
пожаро-опасен  

Лесно се възпламенява от искри и пламък. Може да се взриви при нагря 
ване, от искра или пламък. Парите му с въздуха образуват взривоопасни 
смеси, които могат да се разпространяват далече от мястото на теча. 
Има опасност от взривяване при изпразнени съдове, затворени 
помещения и при нагряване. 
 

Поразяващо 
действие  

Малко е опасен. При високи концентрации предизвиква кислороден глад 
/ задушаване /, виене на свят. възбуждане, сънливост, слабост, главобо 
лие, сълзотечение, почервеняване на кожата. При съприкосновение с 
втечнен метан се получава измръзване. 

ІІ. Средства за защита 

 Изолиращи противогази ИП-46М к КИП-5, защитно облекло. 

ІІІ. Действия при авария. 
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От общ характер 

Изолира се опасната зона в радиус 300 м. застава се откъм наветрената 
страна. Избягват се ниските места. Н есе пуши. Спазват се 
противопожарните мерки. Уведомяват се местните органи / района / и ТД 
„ГрЗ”  - София и ПБЗН. 

При изтичане и 
разливане 

Не трябва да се приближава до разлятото вещество. Отстраняват се 
източниците на огън и искри и горимите материали. Не се пуши. Отстра 
нява се течът или се прехвърля течността в здрави съдове. Повредените 
балони с метан се изнасят на безопасно място и се наблюдават до 
пълното отделяне на газа. За разпръскване на газа се използуват водни 
завеси.  

При пожар 

Изолира се зоната в  радиус 800 m. Не се приближава до горящия съд, 
който се охлажда със струя вода от  максимални разстояния. Не се 
прекъсва горенето, докато не се отстрани течът. Пожарогасене се 
извършва със силно разпръсната струя вода и въздушно - механична 
пяна. 

При 
възпламеняване. 

Прекратява се пламъкът със струя вода. Действува се като при изтичане. 

ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух. Оставят се на топло и при 
покои. При затруднено дишане им се дава кислород с карбоген. 

Лекарска помощ 
Дава  се валериан. Противопоказни са адреналинът и морфинът. При 
загуба на съзнанието пострадалият постъпва в болница. Поддържа се 
сърцето, прави се кръвопускане с вкарване на глюкоза.  

НИТРОБЕНЗОЛ / ХОМОЗОЛИ / 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни 
свойства  

Нитробензолът е жълтеникава течност, по-тежка от водата, лесно 
летлива. Парите му са по-тежки от въздуха. Неразтворими са във вода. 

Взриво и 
пожаро-опасен  

Лесно се възпламенява при нагряване. Парите му образуват с въздуха 
взривоопасни смеси.  

Поразяващо 
действие  

Възможен е смъртен изход. Опасен е при вдишване и поглъщане. 
Действува през кожата 3—5 часа след контакта, като предизвиква слабо 
ст, главоболие, главозамайване, гадене и повръщане. Кожата посинява, 
а лигавиците придобиват зеленикаво - мръсен оттенък. Нитробензолът е 
с миризма на здравец при излъчване от устата. Появяват се и гърчове, 
загуба на съзнанието, спадане на кръвното налягане, след което 
настъпва смърт. 

ІІ. Средства за защита 

 
Използуват се защитни чорапи, ръкавици, защитен костюм, филтриращ 
промишлен противогаз тип А. 

ІІІ. Действия при авария. 

От общ характер 
Изолира се опасната зона в радиус 300м. Застава се откъм наветрената 
страна. Избягват се ниските места. Не се пуши. Спазват се противопо 
жарните мерки. Уведомяват се местните власти, органите на ГЗ и ПБЗН. 

При изтичане и 
разливане 

Не трябва да се приближава до разлятото вещество. Отстраняват се 
източниците на огън и искри и горимите материали. Не се пуши. Отстра 
нява се течът или се прехвърля течността в здрави  съдове. 
Повредените балони с метан се изнасят на безопасно място и се 
наблюдават до пълното отделяне на газа. За разпръскване на газа се 
използуват водни завеси.  

При пожар 

Изолира се зоната в  радиус 800 m. Не се приближава до горящия съд, 
който се охлажда със струя вода от  максимални разстояния. Не се 
прекъсва горенето, докато не се отстрани течът. Пожарогасене се 
извършва със силно разпръсната струя вода и въздушно - механнчна 
пяна.  

При 
възпламеняване. 

Прекратява се пламъкът със струя вода. Действува се като при изтичане. 

ІV. Първа помощ. 

Долекарска Пострадалите се изнасят на  чист въздух. Оставят се на топло и при 
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помощ покои. При затруднено дишане им се дава кислород с карбоген.  

Лекарска помощ 
Дава се валериан. Противопоказни са адреналинът и морфинът. При 
загуба на съзнанието пострадалият постъпва в болница. Поддържа се 
сърцето, прави се кръвопускане с вкарване на глюкоза.  

ФОСГЕН 

І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни 
свойства  

Фосгенът е безцветен газ с неприятна миризма на гнило сено. Малко се 
разтваря във вода, но се разлага в нея. На въздуха дими. Превозва се в 
течно състояние под налягане. Натрупва се в ниските места, подвалите, 
тунелите и т.н. На въздуха се разлага от влагата с отделяне на хлор и 
водород. 

Взриво и 
пожаро-опасен  
 

Фосгенът не гори. Съдовете с фосген при нагряване могат да се взривят. 

Поразяващо 
действие  

Възможни са смъртни случаи при вдишване, при попадането му върху 
кожата, лигавиците и очите. Фосгенът предизвиква сълзотечение, 
кашлица, гадене, болки в гърдите, задух. Причинява силен белодробен 
оток със смъртен изход.  

ІІ. Средства за защита 

 

Използуват се изолиращи противогази ИП-46.М, КИП-5, защитен 
комбинезон, гумени ботуши и ръкавици в ОХЗ, а в зоната на парите— 
граждански противогаз ПГ-1, общовойскови и промишлен противогаз тип 
В.  

ІІІ. Действия при авария. 

От общ характер 

Отстраняват се външните хора. Застава се откъм наветрената страна. 
Избягват се ниските места. Влиза се в ОХЗ с пълен комплект защитно 
облекло. Уведомяват се местните власти и органите на ГЗ. На 
пострадалите се оказва медицинска помощ На попадналите в заразения 
район се прави медицинско изследване.  

При изтичане и 
разливане 

При наличие на специалисти се отстранява течът, ако това не 
предизвиква опасност, или се прехвърля внимателно съдържанието в 
изправен съд. При интензивно изтичане на газ за утаяване се използува 
пръскане с амонячна вода или 5% разтвор на натриева основа. Изолира 
се районът в радиус 200 m, докато газът се разсее. Евакуират се хората 
от зоната, подлежаща на заразяване, в радиус 25 km. Не се допуска 
попадане на фосген във водоеми. В случай на заразяване на водата се 
съобщава на санитарно - епидемиологичните органи. Мястото на 
разливането се залива с варно мляко, разтвор на сода, натриева основа 
или амонячна вода.  

При пожар 

Облича се пълен комплект защитно облекло. Напуска се зоната на 
пожара, ако тя представлява опасност. Не трябва да се приближава до 
съдовете. Съдовете се охлаждат с вода от максимални разстояния. Гаси 
се с всички подръчни средства.  

При 
възпламеняване. 

Фосгенът не гори. 

ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

Изнасят се поразените на чист въздух. Събличат се заразените дрехи. 
Пази се абсолютен покой. Дава се овлажнен кислород. Пие се топло 
мляко със сода за хляб. В краен случай се прави изкуствено дишане 
„уста в уста". 

Лекарска помощ 

Попадналите в зоната на аварията постъпват в болница. Ако не се 
появят признаци на поражение, хората се пускат след 5—6 часа. 
Лечението се провежда с кофеин, коразол, кордиамин, камфор, глюкоза 
и витамин С. 

 
ФОРМАЛДЕХИД 

/ 35 – 40 % воден разтвор  - формалин 

\ 
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І. Основни свойства и поразяващо действие 

Основни 
свойства  

Формалдехидът е безцветен газ с рязка задушлива миризма. Лесно лет 
лив е. Парите ум са по-тежки от въздуха. Разтворим е във вода. Разтвор 
от 35 – 40 % е известен под името формалин. Той е силен редуктор. 

Взриво и 
пожаро-опасен  

Възпламенява се от открит пламък. Отделя лесно възпламеняващи се 
пари от формалдехид, които образуват с въздуха взривоопасни смеси. 

Поразяващо 
действие  

Опасен е при вдишване, поглъщане и при попадането му върху кожата и 
лигавиците. Предизвиква сълзотечение, хрема, кашлица, слабост, 
възбуждане, болки и парене в храносмилателния тракт и гърдите, 
повръщане с отделяне на кръв, зачервяване на кожата до  болезненост. 

ІІ. Средства за защита 

 
В ОХЗ се използуват изолиращи противогази ИП-46М и КИП-5, защитни 
ботуши, ръкавици и промишлен противогаз тип А, М, БКФ. 

ІІІ. Действия при авария. 

От общ характер 
Застава се откъм наветрената страна. Изолира се опасната зона в 
радиус 200 м. в зоната на аварията се влиза със специално облекло. 

При изтичане и 
разливане 

Не трябва да се докосва разлятата течност. Отдалечават се източниците 
на огън, искри и топлина. Не се пуши. Отстранява се течът, ако той не 
представлява опасност, или се прехвърля съдържанието в здрав съд, 
като се спазват мерките за безопасност. Ако е необходимо, правят се 
вал или шахта и се прехвърля събраната течност в здрав съд. 
Уведомяват се местните органи / района / , ТД „ГрЗ” и ПБЗН. При 
заразяване на водоизточници се съобщава на СЕС. За утаяване на 
парите се използват водни завеси. Разливите се измиват с много вода. 

При пожар 

Облича се защитно облекло. Изолира се опасната зона в радиус 800 м. 
Охлаждат се съдовете с вода. От максимални разстояния. Гаси се 
пожарът със силно разпръснат водна струя или въздушно – механична 
пяна от максимални  / безопасни / разстояния. 

При 
възпламеняване. 

Използват се химически и въздушно – пенести пожарогасители. 

ІV. Първа помощ. 

Долекарска 
помощ 

Пострадалите се изнасят на чист въздух, оставят се в покой и се обличат 
с чисти дрехи. Вдишват се овлажнен кислород, водни пари с прибавени 
няколко капки амоняк. Дава им се мляко и сурови яйца. Очите се 
промиват с 2 % воден разтвор на готварска сол. 

Лекарска помощ 
При поглъщане на формалдехид незабавно се промива стомахът с 1 % 
разтвор на амоняк, а след това с вода. Вътрешно се дават 30 g натриев 
ацетат. Задължително се постъпва в болница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙДЕН ДИЛКОВ 

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО  УОМП и ЗБ 

И СЕКРЕТАР НА РСС 
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Приложение № 2 

 
 

ПРЕПОРЪКИ 
ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ 

АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ТОКСИЧНИ 
ВЕЩЕСТВА 

 
 

1. Да се диша предимно през навлажнена кърпа, памучно - марлена 
превръзка. 

2. Прозорците на обитаваните помещения да се държат затворени. При 
влизане в тях да се свалят обувките и връхното облекло. 

3. Замърсените повърхности да се почистват често чрез забърсване с 
влажен парцал. 

4. Да се измиват ръцете, косата, краката. Желателно е цялостно изкъпване. 

Да се преустанови къпането в открити водоеми. 

5. Изпраните дрехи да се сушат в закрити помещения. 

6. Хранителните продукти и готовите ястия да се съхраняват в затворени 
съдове. 

7. Да се спре извеждането на децата извън домовете, детските заведения и 

училищата. Прекратява се провеждането на масови мероприятия на открито. 

8. Всички животни да се приберат в оборите, като същите се херметизират. 

Храненето да се извършва само с навлажнен концентриран фураж, а водопоя - от 

закрити водоизточници. 

 

9. Да се ограничи движението на личните МПС. 

Главен експерт по  УОМП и ЗБ: 
                                                            / Найден Дилков / 
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Приложение № 3 

ПОВЕДЕНИЕ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ 

При подаване на сигнал за възникнала производствена авария в 
химическата или в металургичната промишленост, се препоръчва гражданите да 
спазват следното: 

10. Да се укрият в херметизирани скривалища и укрития, ако има такива, и да 

престоят в тях до подаване на сигнала „Отбой от химическо заразяване". 

11. При възможност да получат противогази от склада на Гражданска защита в 

районите, а ако няма противогази, да поставят на носа и на устата неколкократно 

нагънати, намокрени с вода кърпи. 

12. При липса на скривалища и укрития или когато те са отдалечени на голямо 

разстояние, да излязат по най-късия път на безопасни места извън заразените 

или подлежащите на заразяване райони, посочени от органите на Гражданска 

защита. 

13. При невъзможност да излязат извън заразения район да заемат най-горните 

етажи на високите сгради или възвишенията на местността. 

14. При укриване в сгради плътно да затварят вратите, прозорците и другите 

отвори на помещенията и да прикрепят към тях мокри одеяла и завеси; до 

преминаване на отровния облак да стоят с поставен противогаз или с измокрена 

кърпа. 

15. Пътуващите с превозни средства, попаднали в район на заразяване, да 

затворят плътно прозорците и вратите на моторното превозно средство и по най-

късия път да излязат от заразения район. 
16. Да вземат мерки за извеждане на животните извън заразения район. 
17. При излизане от заразения район да снемат и да проветрят облеклото си, да 

промият устата и очите си (при заразяване с хлор — с двупроцентов воден 
разтвор на сода за хляб, а при заразяване с амоняк - с вода), да измият 
неколкократно със сапун и вода тялото си и да се преоблекат в чисти дрехи. 

9. Да окажат помощ на пострадалите, като ги изнесат на чист въздух, да им 
осигурят покой и да потърсят квалифицирана медицинска помощ. 

След подаване на сигнал „Отбой от химическо заразяване", е необходимо 
гражданите да спазват следното: 

17. Да напуснат местата за укриване и да се завърнат по домовете и работните 

си места, като незабавно проветрят жилищните и работните помещения. 

17. Да обработят заразените хранителни продукти чрез обилно измиване с вода 

и чрез отстраняване на повърхностния слой, а плодовете и зеленчуците от 

дворовете и градините да използуват след разрешение на компетентните органи. 

17. Да не хранят животните със заразен фуражи да не допускат паша в заразени 

райони до получаване на разрешение от компетентните органи. 

 

Главен експерт по  УОМП и ЗБ: 
                                                        / Найден Дилков / 
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    Приложение № 4 

      

      

ТАБЛИЦА 

на силите и средствата за разузнаване, информация е лабораторен контрол 

при авария с ПОВ 

      

№ 
по 

ред 
Обекти 

Сили и средства 

Разузнаване  
и 

информация 

Лабораторен контрол 

Хими- 
чески 

Радио- 
метричен 

Микро- 
биологичен 

1 

Столична регионална инспекция за 
опазване на общественото здраве 
/С- РИОКОЗ/ 

- 1 - 3 

2 
Столична инспекция за държавен 
ветеринарно- санитарен контрол - - - 2 

3 

Изпълнителна агенция по околна 
среда / ИАОС /, която при БАК е на 
подчинение на Директора на РИОСВ - 
София. 

- 1 - - 

4 
Изпълнителна агенция за опазване на 
околната среда към МОСВ. - 5 1 1 

5 
Национален институт по 
метеорология и хидро - логия / НИМХ 
/ 

- 1 1 - 

6 

МЗ Национален център по 
радиобиология и радиационна 
защита /НЦРРЗ/ 

- - 1 - 

7 
Национален център по заразни и 
паразитни болести. 

- - - 2 

8 
Институт по почвознание "Н. 
Пушкаров" 

- - 1 - 

9 "София мед" АД - 1 1 - 

10 "Нестле - София" АД - 1 - 1 

11 "Кремиковци" АД - 2 1 - 

12 "Данон - Сердика" АД - - - 1 

13 "Зебра" АД - 1 - - 

14 

Пост за следене на радиоактивността 
/ 24 бр. в районите на Столицата, 1 
бр. в СО и 1 бр. в област София) 

26 - 26 - 

 
 

Главен екперт по  УОМП и ЗБ: 
                                                           / Найден Дилков / 
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Приложение 5 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легенда:                 - Пунктове, които могат да попаднат в ЗХЗ при промишлени 
                                   Аварии с ПОВ. 
  

Главен експерт по  УОМП и ЗБ: 
                                                            / Найден Дилков /            

     

СБОРНИ ЕВАКУАЦИОННИ ПУНКТОВЕ 

при евакуация, временно настаняване, предоставяне на помощ и раздаването  

на хранителни продукти, вода, таблетки с калиев йодит, медицински лекарствени 

средства и други от първа и следваща необходимост 
 

     

С
Е

П
 №

 

Наименование, адрес на пункта  

Г
р

а
ж

д
а
н

и
 з

а
 

и
зв

о
зв

а
н

е 

/н
а
ст

а
н

я
в

а
н

е,
 

сн
а
б
д

я
в

а
н

е/
 

Н
ео

б
х
о
д

и
м

и
 

а
в

т
о
б
у
си

 

1. I СОУ ”Пенчо Славейков”,  

ул. “Стара планина” № 11 
 1500 12 

2. 
СПГТ, бул. “Сливница” № 182 

 2000 18 

3. 
СМГ “Паисий Хилендарски”, ул. “Искър” № 61 

 1500 12 

4. ПГМЕ “Н. Й. Вапцаров”, 

 ул. “Стара планина” № 13 
 1600 14 

5. 112 ОУ “Стоян Заимов”, 

 бул. “Княз Дондуков” № 60 
 3428 29 

6. НМУ “Любомир Пипков”  

ул. “Оборище” № 17 
 3242 27 

7. 

Музикална академия  

“П. Владигеров”, бул. “Евлоги и Христо 

Георгиеви” № 94 
 3350 28 

8. 129 ОУ “Антим І”, 

 ул. “Султан тепе” № 1 
 2000 18 

ОБЩО: 18620 158 
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      Приложение № 6 

            

ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ОБЕКТИ (ПДД), РАБОТЕЩИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА  

НА ТЕРИТОРИИ, СЪСЕДНИ НА РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 

            

            
            

№ 

О
б

щ
и

н
а
, 

н
а
с
е
л

е
н

о
 м

я
с
т
о

 

О
б

е
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т
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а
з
р

е
ш

и
т
е
л

н
о
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а
 

е
к
с
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л
о

а
т
а
ц

и
я

) 

В
е
щ

е
с
т
в

о
 

CAS№  
Н

а
ч

и
н
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а
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ъ
х
р

а
н

е
н

и
е
 /
  

м
а
к
с
и

м
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л

н
и

 к
о
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и
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е

с
т
в

а
 

Н
а
л

и
ч
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о
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л
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о

м
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К
о

д
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(О
-к

о
д

) 

Н
-к

о
д

  

  

Д
а
т
а
 н

а
 

п
р

о
в

е
р

к
а
т
а
  

  

  

  

1. 

р-н "Слатина" Институт по Калиев      0,3 кг       08.07.10 г.  

ул. "Акад. обща и неорга- цианид           

Георги Бончев" нична химия Натриев     0,5 кг         

бл.11 ( ИОНХ)-БАН цианид             

2. 

р-н "Слатина" Централна Калиев     1,655 кг       12.07.10 г.  

ул. "Акад. лаборатария по цианид               

Георги Бончев" фотопроцеси Натриев      0,128 кг         

бл.109 ( ЦЛАФОП)- цианид               

  БАН Калиев     0,578 кг         

    

златен 
цианид 

              

3. 

р-н "Слатина" "Слатина- Бул- 
Амоняк 7664417 в хладилна 10 000 кг 268 310 2PE  27.10.11 г. 

ул."Проф.Цве- гарплод" ЕАД     инсталация           

тан Лазаров"       и ресивери           

№ 13                   

4. 

р-н "Сердика" 

ТР "София" 

Сярна к-
на 

  3 бр. х  52 000 кг       19.07.11 г. 

ул. "202" № 6     63 м3 цис-           

      терни           

  Натриева   3 бр. х  25 000 кг         

  основа   80 м3 цис-           

      терни           

  Мазут     13 624 000         

        кг         

5. 

р-н "Сердика" "Еврофриго" Амоняк 7664417 хладилна 1 000 кг 268 310 2PE  16.08.11 г. 

ул."Малашев- АД 

    инсталация           

ска" № 1   

    с ресивери           
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6. 

р-н "Сердика" 
"Етем България" 

АД 

Натриева   в чували х  300-500 кг       25.10.11 г. 

бул."Илиенци" /бившо„Стилмет” основа   25 кг           

№ 119А АД/ Натриева    2 бр.  6 000 кг         

    основа   контейнера           

        х 3 м3           

    

Сярна к-
на 

  2 бр. 2 000 кг         

        контейнера           

        х 1 м3           

 

 

 

 

Главен експерт по  УОМП и ЗБ: 
                                                            / Найден Дилков / 
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

  РАЙОН “ОБОРИЩЕ” 
1505 гр.София , бул. “Мадрид” N: 1 , тел.: 815 76 50 

 
 

Приложение 10 
 

Източници на финансиране. 
 

А / От държавата 
 

За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от КПА с 
ПОВ се предоставят със Закона за държавния бюджет за съответната година – 
целеви средства за: 

 
1. Финансиране на превантивни действия. 
2. Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР при аварии с ПОВ на 

територията на Столична община. 
3. Неотложни възстановителни работи. 
4. Предоставяне на възстановителна помощ. 
5. Обещетяване на физически и юридически лица. 

На основание чл.18 от Закона за защита при бедствия се разработва 
Национална програма с която се определят целите, приоритетите и задачите за 
защита при бедствия за срок от 5 години.  

 

1. Финансиране на превантивни действия. 
 

Към искането за финансиране се прилагат: 
 

- Проект и план – график за изпълнение на дейността; 
- Бюджет на дейността съгласно план – графика; 
- Документи, показващи готовност за започване изпълнение на дейността; 
- Планове, проекти и др. представени при включване на дейността в 

годишния план. 

 
2. Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР. 

 
Исканията за разплащане се внасят от Кмета на Столична община за 

включените сили и средства за участие в СНАВР на територията на общината 
 / структури на държавата, търговски дружества, еднолични търговци, юридически 
лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурата на Министерството на 
здравеопазването /. 

 
Към исканията се прилагат: 
- Акт за възлагане провеждането на СНАВР / заповед за провеждане на 

СНАВР /; 
- Разходооправдателни документи. 
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3. Неотложни възстановителни работи; 
 

Исканията за трайно възстановяване на имоти  - общинска собственост, 
молитвени домове и читалища се внасят от името на Кмета на Столична община. 
Със разпореждане на Кмета на района  в 14 – дневен срок от възникване на 
бедствието се изпраща информационната форма № 1 за всеки отделен обект. В 
три месечен срок от изпращане на информационната форма се внасят в 
Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване – МС искания за 
финансиране, пакет от документи - съгласно чл. 22 от Правилника за работа на 
комисията. 

 
3.1. предоставяне на възстановителна помощ; 

 
В срок от 14 дни от бедствието на територията на района кмета изпраща в 

Столична община информационна форма № 1. В срок от 14 дни кмета издава 
заповед за сформиране на общинска комисия за установяване и оценка на 
нанесените щети /вредите/. В тази комисия се включва и представител на СУ 
«ПБЗН» и експерт оценител. 
 В едномесечен срок от сформирането си комисията изготвя протокол за 
оценка на нанесените вреди и прави предложения за начина за подпомагане на 
засегнатите лица. 
 В срок до 3 месеца след изпращане на информационната форма № 1, Кмета 
на Столична община внася в комисията исканията за възстановителна помощ. 
 След получаване на решението на комисията Кмета на Столична община 
изпраща в района : 

- Решението на комисията, като то се поставя на видно мяста; 
- Уведомява засегнатите лица от бедствието или аварията; 
- Организира изпълнението на решението на комисията. 
 

3.2. Обещетяване на физически и юридически лица. 
 

Засегнатите лица, в 14 – дневен срок уведомяват кмета на района  за 
настъпилото увреждане.  

В срок от 14 дни от получаване на уведомлението за аварията на територията 
на  района  или по собствена инициатива Кмета на района издава заповед за 
сформиране на районна комисия за установяване и оценка на нанесените щети 
/вредите/. В тази комисия се включва и представител на СУ «ПБЗН» и експерт 
оценител. 
 В 14 дневен срок от сформирането си комисията изготвя протокол за оценка 
на нанесените вреди и прави констатации за настъпването им. Към протокола се 
прилага и снимков материал. 

 

Б. От бюджета на Столична община 
 

За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от авария 
финансови средства се предоставят със приемане на Бюджета на Столична 
община– целеви средства за: 

 
1. Финансиране на превантивни действия. 
2. Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР при аварии на територията 

на Столична община. 
3. Неотложни възстановителни работи. 
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4. Предоставяне на възстановителна помощ. 
5. Обещетяване на физически и юридически лица. 

 
На основание чл.18 от Закона за защита при бедствия се разработва 

Национална програма, с която се определят целите, приоритетите и задачите за 
защита при бедствия за срок от 5 години. На базата на тази програма в Столична 
община се разработва годишен финансов план. 

 
4.1. Финансиране на превантивни действия. 

 
Финансирането на превантивните действия за недопускане на бедствия  - КПА 

се финансира от дейност “283”. 
Към искането за финансиране се прилагат: 
- Проект и план – график за изпълнение на дейността; 
- Бюджет на дейността съгласно план – графика; 
- Документи, показващи готовност за започване изпълнение на дейността; 
- Планове, проекти и др. представени при включване на дейността в 

годишния план. 

 
4.2. Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР. 

 
Исканията за разплащане се внасят от Кмета на Район «Оборище» за 

включените сили и средства за участие в СНАВР на територията на района структури 
на държавата, търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с 
нестопанска цел, лечебни заведения извън структурата на Министерството на 
здравеопазването. 

 
Към исканията се прилагат: 
- Акт за възлагане провеждането на СНАВР / заповед за провеждане на 

СНАВР /; 
- Разходооправдателни документи. 

 

4.3. Неотложни възстановителни работи; 
 

         Исканията за трайно възстановяване на имоти  - общинска собственост, 
молитвени домове и читалища се внасят от името на Кмета на Столична община.  
       Със разпореждане на Кмета на района  в 10 – дневен срок от възникване на 
бедствието се изпраща информационната форма № 1 за всеки отделен обект в 
Дирекция  “Сигурност”, като един екземпляр се изпраща до Областния управител 
на област София. В 2 – месечен срок от изпращане на информационната форма се 
внасят в Столичния общински съвет, пакет от документи - съгласно чл. 22 от 
Правилника за работа на комисията. 

 
4.4. Предоставяне на възстановителна помощ; 

 
В срок от 10 дни от бедствието на територията на района, кмета на района 

изпраща в Столична община информационна форма № 1. В срок от 14 дни кмета 
издава заповед за сформиране на районна комисия за установяване и оценка на 
нанесените щети /вредите/. В тази комисия се включва и представител на СУ 
«ПБЗН» и експерт оценител. 
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 В едномесечен срок от сформирането си комисията изготвя протокол за 
оценка на нанесените вреди и прави предложения за начина за подпомагане на 
засегнатите лица. 
 В срок до 3 месеца след изпращане на информационната форма № 1, Кмета 
на Столична община внася в Столичен общински съвет исканията за 
възстановителна помощ. 
 След получаване на решението на Столичния общински съвет, Кмета на 
Столична община изпраща в района : 

- Решението на комисията, като то се поставя на видно място; 
- Уведомява засегнатите лица от авария; 
- Организира изпълнението на решението на комисията. 

 

4.5. Обещетяване на физически и юридически лица. 
 

Засегнатите лица в района в 10 – дневен срок уведомяват кмета на района за 
настъпилото увреждане.  

В срок от 14 дни от получаване на уведомлението за нанесените щети на 
територията на района или по собствена инициатива , кмета на района издава 
заповед за сформиране на районна комисия за установяване и оценка на нанесените 
щети /вредите/. В тази комисия се включва и представител на СУ «ПБЗН» и 
оценител. 
 В 15 дневен срок от сформирането си комисията изготвя протокол за оценка 
на нанесените вреди и прави констатации за настъпването им. Към протокола се 
прилага и снимков материал. 
 В срок до 1,5 месеца след изпращане на информационната форма № 1, Кмета 
на Столична община внася в Столичен общински съвет исканията за обезщетяване 
на засегнатите от авария физически и юридически лица. 
 След получаване на решението на Столичния общински съвет, Кмета на 
Столична община изпраща същото в района  и “пострадалите” физически и 
юридически лица: 

 
В Столична община е разработен проект за “Правилник за работа на комисия 

за възстановяване и подпомагане на населението на Столична община при 
бедствия, аварии и катастрофи”.  

 
 

В / Външно финансиране – фонд за Солидарност на  
Европейския съюз. 

 
1. Цели на фонда: 

 
- Незабавно възстановяване на инженерната инфраструктура на 

територията на Столична община, инфраструктурата и предприятията в 
сферата на енергетиката, В и К, телекомуникации, транспорт, 
здравеопазване и образование; 

- Осигуряване на временното настаняване и финансиране на пострадалото  
население за посрещане на техните нужди; 

- Незабавно осигуряване на превантивната инфраструктура и предприемане 
на мерки за незабавна защита на културното наследство; 

- Незабавно почистване на засегнатите райони от бедствие включително 
                и на естествените зони. 
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2. При крупни промишлени аварии с отделяне на отровни вещества на 
 територията на Район “Оборище” 
 
 Във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 10 седмици от 

събитието се разработват апликационни форми, които включват: 
- общ размер на нанесените щети; 
- приблизителен разход по възстановяване до работно положение на 

пострадалия обект; 
- други източници на финансиране от Европейската общност; 
- други източници на национално или международно финансиране, 

включително публично и частно застрахователно покритие, което 
допринася към разходите за възстановяване на щетите. 
Същите се изпращат в Столична община 

С решение № 2007/162/ЕС, Евроатом създава нов финансов инструмент на 
 гражданска защита. Основно се финансират следните действия: 

- транспортни операции за преодоляване на щети нанесени от 
земетресения; 

- превенция за недопускане на промишлени аварии в  жилищни комплекси, 
квартали и села на територията на Столична община; 

- подготовка за бързо и адекватно реагиране при възникване на промишлени 
аварии с отделяне на отровни вещества. 

Изградена е информационна система администрирана от ЕК / Monitoring and 
information center /MIK/.  

 
Изградена е система за информация и комуникация при извънредни ситуации / 

CECIS /. Финансовият инструмент разполага годишно с бюджет от 50,5 млрд евро. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главен експерт по  УОМП и ЗБ: 
                                                              / Найден Дилков / 

 
 
 


