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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 През зимния сезон рязката промяна на температурата довежда до обилни 

снеговалежи, съпроводени със силен вятър. Образуват се снежни преспи по 

булевардите, улиците и трамвайните релси, обледеняват се електропроводите, 

откритите съобщителни съоръжения, контактните мрежи на електрифицирания 

транспорт и др. Тези природни явления са характерни за цялата Столична община и 

Район “Оборище”. 

 Снегонавяването възниква обикновено при силен снеговалеж, отрицателни 

температури на въздуха и скорост на вятъра над 5-6 м / сек. Най-често снегонавявания 

се образуват през месеците декември, януари и февруари. 

На територията на района преобладава преносът на въздушни маси от запад и 

северозапад. 

 На територията на Район “Оборище” може да настъпят явления като 

обледеняване, поледици и отлагане  на  мокър  сняг.    Периодът на 

обледеняване обхваща месеците от ноември до март, с максимум на случаите - през 

януари. Средната продължителност на обледеняването варира между 6 и 24 часа,  

            Максималната продължителност на процеса достига до 7 - 8 денонощия. 

 

Обледеняване. 

Терминът “обледеняване” обхваща всички процеси, при които носени от вятъра 

или падащи преохладени облачни или дъждовни водни капки, както и не напълно 

замръзнали снежинки полепват и замръзват по повърхността на обект изложен на 

атмосферни въздействия.  

Обледеняването  основно може да се класифицира в зависимост от двата 

различни процеса на образуване, като валежно и облачно обледяване. В зависимост от 

температурно - влажностните условия и големината на облачните и валежни капки се 

различават няколко вида обледяване – зърнест и кристален строеж, поледица, мокър 

сняг и комбинация от тях. Явлението “обледяване” се наблюдава ежегодно, 

включително и на територията на Район “Оборище”. Географското положение на 

територията на столицата спрямо пътищата на средиземноморските циклони е особено 

благоприятно за интензивни обледенявания, затрудняващи нормалното функциониране 

на различни технически съоръжения /електропроводи, антени, мачти, и др./ и често 

водещи до аварии по тях. Последния случай е бил през 1998, когато серия от тези 

циклони и студено нахлуване от север са предизвикали повсеместни аварии на 

електропреносната мрежа на територията на страната, като по – големи са били 

повредите в северна България. Подобни аварии е имало и през 1969, 1971, 1978, 
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 1987 г.  

У нас изследванията по обледеняване са започнали с експериментални 

измервания в метеорологичната станция на Черни връх през 1949 първоначално върху 

телефонен кабел, а след това и върху специален скрежомерен станок. През годините по 

– късно са правени редица експедиционни изследвания върху водността на мъглата, 

плътността на скрежа и коефициента на сблъскване, разпределението  на радиуса на 

капчиците на мъглата. Установени са   важни корелационни зависимости, а резултатите 

са публикувани в наши и чужди списания. Пред 1966 г. е направена типизация на 

синоптичните процеси водещи до обледеняване.  

Основни приоритети на сегашните изследвания по обледенявания в 

 България са насочени към: 

1. Подробни изследвания на процеса верификация на модели за обледенявания. 

2.   Измерване, пресмятане и оценка параметрите на отложенията. 

3. Иготвяне на карта с данни за параметрите на обледеняване на територията на 

Столична община. 

4. Изготвяне на климатична прогноза на възможни натоварвания и екстремни 

случаи. 

 5. Разработване на прогностична схема за издаване на специализирани 

предупреждения. 

За осъществяване на тези задачи освен регулярните метеорологични данни от 

станцията на НИМХ  - БАН на Черни връх е планирано и провеждане на 

специализирани измервания и тестове и в следните станции – вр. Ботев,  

вр. Мургаш и вр. Рожен.    

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”; 
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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; 

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/. 

 

7. От Район “Оборище”: 
 

1. Председател на РСС; 

2. Зам. председател на РСС; 

3. Секретар на РСС; 

4. Началник отдел; 

5. Определен личен състав от дирекциите / отделите /. 
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2. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране и населението. 

 

Редът за навременното уведомяване на органите на изпълнителната власт и 

населението при  наводнения се определя с Наредбата за ранното предупреждение и 

оповестяването при бедствия. Ранното предупреждение и оповестяването се 

осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена "Национална 

система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия". Тя осигурява: 

1. Устойчива връзка за обмен на информация и координиране действията 

на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната 

спасителна система, определени в чл. 20 от Закона за защита при бедствия, 

в случай на предстоящо или възникнало бедствие; 

2. Предупреждение и информиране на населението за предстоящо или 

възникнало бедствие, за динамиката в неговото развитие, за мерките за 

неговото ограничаване и овладяване и за необходимото поведение и 

действия на гражданите. 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия се 

състои от: 

1. Система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна 

система; 

2. Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. 

Ранното предупреждение и оповестяването се извършва по разпореждане на 

съответния орган на изпълнителната власт или ръководител на потенциално опасен 

обект и дейност или на упълномощени от тях длъжностни лица от: 

1. Оперативните дежурни в СЦ или в ОКИЦ на Министерството на 

вътрешните работи; 

2. Дежурните длъжностни лица в общинските администрации, кметствата и 

в потенциално опасните обекти и производства. 

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система извършва 

индивидуално предупреждение и оповестяване в зависимост от: 

а. вида и мащабите на  наводнението; 
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б. нормативно определените правомощия на органите на изпълнителната 

власт на различните нива на управление; 

в. компетенциите на длъжностните лица в администрациите на съответните 

органи на изпълнителната власт; 

г. специфичните функции или предмет на дейност на съставните части на 

Единната спасителна система. 

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система 

функционира посредством въведени база данни, разпределени по утвърдени от 

министъра на вътрешните работи схеми, които включват групи за оповестяване, 

длъжностни лица за оповестяване в групите и приоритети при оповестяването. 

Групите за оповестяване на национално ниво са: 

 президентът, министър-председателят, председателят на Народното 

събрание; 

 Национален щаб за координация и контрол към министъра на 

Вътрешните работи; 

 министерства, държавни и изпълнителни агенции и комисии. 

Групите за оповестяване на областно и общинско ниво са: 

 областна администрация; 

 областен щаб за координация; 

 общинска /районна/  администрация; 

 общински/районен/  щаб за координация; 

 кметство; 

 населено място; 

 съставни части на Единната спасителна система на областно и 

общинско ниво. 

Длъжностните лица, включени в групите, се разпределят по приоритети за 

реда, по който ще бъдат оповестявани, съобразно заеманата длъжност, функции и 

отговорност. Приоритетите в групата са степенувани в низходящ ред от 1 до 9, като 

лицата в групата с един и същ приоритет се оповестяват едновременно. 

За всяко лице в групата се въвеждат до четири телефонни номера. В случай на 

оповестяване на първия въведен номер системата спира избирането на следващите 

номера, въведени за лицето. Лицето удостоверява прослушването на съобщението чрез 

въвеждане на персонален идентификационен номер, предоставен му от администратора 

на системата. Лицата, които не са прослушали съобщението, се оповестяват отново на 

въведените номера до два пъти. В системата се отразява извършеното оповестяване. 

Начините за свързване, чрез системата за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната 

спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, 

спешна конференция, планирана конференция за определен час. 
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Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата 

в групите при опасност от възникване или за възникнало бедствие. 

Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с 

допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от възникване или при 

възникнало бедствие, с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата. 

Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или 

експертно становище. 

Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се 

включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на 

решение за реагиране на дадено събитие. 

Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на 

определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително 

известени. 

При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на 

национално ниво, ранното предупреждение и оповестяването на органите на 

изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система се 

разпорежда от Министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него 

длъжностни лица, включително по искане на компетентния с оглед характера на 

бедствието министър, направено чрез СЦ на Министерството на  вътрешните работи. 

 Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната 

власт и на съставните части на Единната спасителна система извън посочените случаи 

се извършва по разпореждане на директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност 

и защита на населението". 

Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, 

кметство и населено място се осъществява от ОКВ в 28-те ОКИЦ на Министерството 

на вътрешните работи по разпореждане на директора на съответното областно 

управление "Пожарна безопасност и защита на населението".  

При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на 

посочените нива, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа 

на искане на областен управител, кмет на засегната община, ръководител на съставна 

част на Единната спасителна система или ръководител на мястото на намесата. 

Исканията се приемат чрез съответния ОДЦ. 

Чрез ЛАСО на потенциално опасните обекти и производства се извършва ранно 

предупреждение и оповестяване на кмета на застрашената или засегнатата община, а на 

други органи на изпълнителната власт и съставни части на Единната спасителна 

система – чрез ОКВ на съответния ОДЦ. 

С разпореждането за ранно предупреждение или оповестяване се определя 

групата и длъжностните лица за оповестяване. 
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Оповестяването на силите от Министерството на отбраната, определени за 

оказване помощ на населението при бедствия, се осъществява от дежурния на 

националния контролен възел в ситуационния център на Министерството на 

вътрешните работи – ГД „Пожарна безопасност защита на населението”, който предава 

съобщение в свободен текст (с оглед характера на бедствието /наводнение/) на 

дежурния по Военен команден център (ВКЦ) и на дежурния по Министерство на 

отбраната. Дежурните по ВКЦ и МО са включени и към «Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване при бедствия». 

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението- 
едновременно предупреждава и оповестява големи групи хора на определена територия 

за предстоящо или настъпило бедствие и за излъчване на указания за необходимите 

мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация. Акустичните сигнали 

и гласовата информация се излъчват от крайни акустични устройства (сирени). 

Гласовата информация включва предварително записани съобщения за вида опасност и 

последващи съобщения за конкретната ситуация. 

Последващите съобщения за конкретната ситуация съдържат: 

● информация относно характеристиките на снегонавявяниятя и 

обледеняванията  – произход, мащаби, прогноза за развитие; 

● указания за поведение и действия на населението. 

Въведен е национален сигнал за край на тревогата, като при необходимост се 

излъчва и допълнителна информация. 

Ранното предупреждение и оповестяването на населението на национално 

ниво се осъществява от Националният контролен възел /НКВ/ в СЦ на Министерството 

на вътрешните работи – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, а при 

необходимост - от алтернативният контролен възел /АКВ/. 

При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на 

национално ниво, ранното предупреждение и оповестяването на населението се 

разпорежда от Министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него 

длъжностни лица, включително по искане на компетентния с оглед характера на 

бедствието министър, направено чрез СЦ на МВР.  

Ранното предупреждение и оповестяването на населението извън тези случаи 

се извършва по разпореждане на директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност 

и защита на населението" или на упълномощени от Министъра на вътрешните работи 

длъжностни лица. 

 При опасност или възникване на бедствие на територията на област или на 

част от нея ранното предупреждение и оповестяване на населението се разпорежда от 

началника на съответното териториално управление "Пожарна безопасност и защита на 

населението" или от упълномощени от министъра на вътрешните работи длъжностни 
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лица, включително въз основа на искане на областния управител, направено чрез 

ОКИЦ. При задействане на сирените, чрез ОКВ/НКВ съответният дежурен изпраща 

доклад от системата на областния управител. 

При опасност или възникване на бедствие на цялата или на част от 

територията на една община ранното предупреждение и оповестяването на населението 

се осъществява със задействане на сирените и излъчване на гласови съобщения от 

дежурния в съответния ОКВ в ОКИЦ. Кметът на община може да задейства сирените 

на територията на общинския център чрез ЛКП или да поиска задействането им чрез 

съответния ОКВ. 

Кметът на кметство или на населено място може да задейства сирените на 

територията на кметството или на населеното място чрез ЛКП или да поиска 

задействането им чрез съответния ОКВ. Кметът на кметство или на населено място 

може да задейства само една сирена от контролния кабинет на самата сирена и да 

оповести населението чрез акустичен сигнал и гласова информация – последващи 

съобщения за конкретната ситуация. 

Националният контролен възел/алтернативният контролен възел и ОКВ при 

необходимост могат да извършват ранно предупреждение и оповестяване на 

населението на областно и общинско ниво, кметство и населено място. При задействане 

на сирените чрез ОКВ/НКВ оперативният дежурен изпраща доклад от системата на 

областния управител, съответно на кмета на общината. 

Юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейност с 

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

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

изграждат и поддържат локални автоматизирани системи за оповестяване на 

населението в застрашените населени места съгласувано със съответните на дейностите 

териториални органи на изпълнителната власт. При възникване на  

авария юридическите лица и едноличните търговци са длъжни незабавно да съобщят за 

нея на съответния ОКИЦ и на кмета на непосредствено застрашената община и да 

оповестят населението й. 

Системите за ранно предупреждение на населението в населените места, 

попадащи в зоната за превантивни защитни мерки около атомните електрически 

централи, в 30-километровия радиус се изграждат и поддържат в готовност от: 

● юридическото лице, експлоатиращо ядреното съоръжение в зоната с радиус 

12 км с център – самото съоръжение; 

● структурите на Министерството на вътрешните работи в съответните 

региони/области в пръстена, разположен между 12 километровия и 30 километровия 

радиус от центъра на съоръжението. 

 Длъжностните лица, разпоредили ранно предупреждение и оповестяване на 

населението, предоставят в писмен вид информация за опасността от възникване или за 
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възникналото бедствие на електронните медии. Тази информацията се излъчва от 

електронните медии безплатно, незабавно и без изменение на съдържанието и смисъла 

й с толкова повторения, колкото е необходимо. 

Министерство на вътрешните работи изгражда, поддържа и администрира 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, 

организира и провежда информационна кампания за населението и обучение на 

длъжностните лица за работа със системата. 

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система се тества, 

чрез предварително записано съобщение два пъти годишно. 

До окончателното изграждане на Системата за ранно предупреждение и 

оповестяване на населението сигналите за оповестяване на населението в населените 

места, където системата не е изградена, се подават по същия ред по досега 

съществуващите системи. 

Системата за оповестяване в Столична община се основава на 

комуникационно – информационната и система. 

Предназначена е за предаване на сигнали и разпореждания за оповестявания 

при: 

-привеждане от мирно на военно положение; 

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

-бедствия. 

Технологично системата е изградена на базата на: 

- АСО ТКО – ЩД; 

- цифрова УКВ радиомрежа; 

- стационарни телефони по изградената мрежа на VIVACOM-БТК; 

- мобилни телефони (само за членовете на ССС) посредством 

апаратурата „Телтоника”. 

Централният комплект блокове е инсталиран в дежурната стая на Оперативния 

дежурен по Столичен съвет по сигурност и защита при бедствия  

( ОД ССС ). Крайните постове – 26 на брой, са при дежурните по Районните съвети по 

сигурност (РСС), дежурният в Оперативния център на Столичния инспекторат и 

дежурния по Областен съвет по сигурност (ОблСС ) – София. 

Сигналите от ТКО се предават по предварително изградени и наети телефони 

линии от VIVACOM-БТК. За поддържането им Столична община заплаща месечни 

абонаментни такси. Директните връзки с районите са свързани с ведомсвената цифрова 

телефонна централа на Столична община. 
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Освен фиксираните команди, по ТКО може да се предава речева информация. 

Времето за работа в този режим е крайно ограничено и позволява предаване само на 

кратки разпореждания /сигнали/. 

За нуждите на оповестяването в общината е изградена цифрова УКВ радио 

свръзка в съответствие с Разрешение № 00469/12.06.2008 г. за осъществяване на 

далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна подвижна мрежа /PMR/ и 

Заповед № СОА16-РД09-529 / 05.02.2016 г. С помощта на цифровите УКВ 

радиостанции са организирани четири канала на  радиомрежата: 

 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. 

 

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 при отбранително - мобилизационна 

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

сигурност; 

-  

2.1.1. За оповестяване на Район „Оборище” 

2.1.2.  

Оперативни дежурни по ССС, ЦН на СО и Оперативния дежурен по РСС на 

Район «Оборище».   

А. Органите за управление. 

Районен съвет по сигурност и защита при бедствия.  

Главния експерт по «ОМбП и ЗБ». 

Б  Щаб за координация и взаимодействие на Район „Оборище”. 

Със Заповед на кмета на Район „Оборище” се създава  щаб за координация и 

взаимодействие за района на  снегонавяването и обледеняванията. 
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В. Населението. 

 Населението при опасност от снегонавявания и обледеняване се оповестява 

посредством «Националната система за ранно предупреждение и оповестяване» и  

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 3. 

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 извънредните ситуации 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. 

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; 
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- ССС и РСС; 

Тренировките се провеждат съгласно решение на Председателя на ССС.  

 

 

 

3. Източници на финансиране 

 

      Източниците за финансиране на превантивни действия, непредвидени разходи за 

СНАВР и възстановителни работи са показани в Приложение 5. 

4. Дейности за намаляване на риска 

 

         За намаляване на риска от възможните последствия за населението на Район 

“Оборище” при възникване на снегонавявания и обледенявания е наложително да се 

разработят конкретни мерки както следва:  

1. Разработване на Оперативен план за есенно – зимното поддържане на територията на 

Район “Оборище”.  

2. Заповед на Кмета на Район “Оборище” за назначаване на постоянно действаща 

комисия за работа през есенно – зимния сезон. 

5. Непрекъснато обновяване на рисковите характеристики на ПОБ местата от 

 КИ, които евентуално ще бъдат засегнати от бедствията. 

4. Усъвършенстване на системата за оповестяване на населението. 

5. Провеждане на тренировки по оповестяване на: 

- органите за управление; 

- оповестяване на населението при опасност от снегонавявания и обледенявания. 

-  

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 снегонавяване и обледеняване 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: 
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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 координация и взаимодействие за района на  

снегонавяването и обледеняванията и  Районна постоянно - действаща комисия 

за работа през есенно – зимния  сезон.   

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

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

почистване. 

2. Районна комисия.    

Ежегодно в района на основание заповед на Кмета на Район “Оборище” се 

създава Районна постоянно - действаща комисия за работа през есенно – зимния  

сезон в състав: 

Председател:                    Кмет на Район  “Оборище” 

Зам. председатели:     1. Заместник – кмет на Район  “Оборище” 

                                       2. Заместник – кмет на Район  “Оборище” 

и членове: 

              1.  -  Главен архитект; 

              2. –  Технически изпълнител; 

              3. –  Главен инженер ; 

              4. –  Главен експерт “УОМбП и   ЗБ”; 

              5. –  Началник отдел «Устройство на  територията, кадастър и регулация,   

контрол на    строителството» 

              6.  - Началник отдел « Управление на  общинската собственост и 

жилищнияфонд, регистрация и контрол на търговската дейност»; 

              7.  - Началник отдел «Инженерна инфраструктура, благоустройство и 

екология»; 

              8. – Представител от  група ТП «Оборище» при 05 РУ - СДВР; 

              9. – Представител от  01 РСПБЗН; 

            10. – Главен експерт „Озеленяване и екология“; 

            11. -  Началник регионален инспекторат «Оборище». 
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Постоянната районна комисия изпълнява следните задачи: 

 

1. Създава необходимата организация за получаването на информация от 

Националният контролен възел /НКВ/ в СЦ на Министерството на вътрешните 

работи – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”,  БАН , Столична 

община и съседните райони. 

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

3. Осигурява обществения ред, чрез 5
-то

 РУ „Полиция” -СДВР. 

4. Осигурява засегнатото население с хранителни продукти, вода, медицински 

изделия, лекарствени средства и други от първа необходимост.  

5. 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. 

6. Осъществява контрол по възстановяването на работата на пътната, 

съобщителната, енергийната и В и К мрежа и др. 

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

8. Организиране на разузнаване в секторите и кварталите на най – силно засегнати.    

9. Изпращане на ОГ от състава на ПРК  в най – пострадалите места, с цел 

ръководство и координация при провеждане на снегопочистването за 

организиране на взаимодействие с останалите органи на държавната, местната 

власт, физически и юридически лица. 

 

 

 Сили и средства за реагиране при Снегонавявания  и обледенявания на 

територията на Район “Оборище”. 

 

За защита на населението при  снегонавявания и обледенявания 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. Център 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, от 

Закона за защита при бедствия са съставни части на единната спасителна система при 
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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.  

 Силите и средствата от единната спасителна система, разположени на 

територията на Район «Оборище» са показани в Приложение 5. 

  

 

1. 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. 

2.2. 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. 

За участие в защитата на населението при бедствия са създадени 14 бр. модулни  

формирования на територията на Р. България.  

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.  
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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 началник щаба на отбраната в общата система за 

командване и управление в Българската армия, а непосредственото от назначените 

ръководители на модулни формирования. 

 Управлението на формированията за оказване на помощ на населението при 

снегонавявания и обледенявания, 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.   
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Координацията на действията на силите и средствата по ликвидиране на 

последствията при възникване на снегонавявания и обледенявания на територията на 

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

Непосредственото ръководство се осъществява от председателя на постоянната 

Районна комисия. 

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

отговорните органи и лица за изпълнение. 

При снегонавявания и обледеняване населението на Район “Оборище” не се 

извежда!  

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 снабдяване с 

хранителни продукти са направени разчети за три дни за нуждите от: 

- вода; 

- храна; 

- лекарствени продукти; 

- медицински изделия; 

 

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

№ по 

ред 
Наименование 

Грамаж /бр/ на 

човек 

І.Хранителни продукти 

1. Хляб 750гр. 

2. Сирене / кашкавал 100гр. 

3. Месо 200гр. 

4. Кисело мляко 400гр./кофички 2бр. 

5. Колбаси 100гр. 

6. Масло 25гр. 

7. Захар 25гр. 
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      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. 29,6т. 88,8 т. 

2. Сирене / кашкавал/ 100 гр. 3,7 т. 11,1 т. 

3. Месо 200 гр. 7,4 т. 22,2 т. 

4. Кисело мляко 
400 гр./кофички 

2бр./ 

73980 бр. 221940 бр. 

5. Колбаси 100 гр. 3,7 т. 11,1 т. 

6. Масло 25 гр. 0,92 т. 2,76 т. 

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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7. Захар 25 гр. 0,92 т. 2,76 т. 

8. Конфитюр 25 гр. 0,92 т. 2,76 т. 

9. Вода 20 л. 739800 л. 2219400 л. 

10. Яйца 1 бр. 36990 бр. 110970 бр. 

11. Консерви 2 бр. 73980 бр. 221940 бр. 

ІІ. Нехранителни продукти 

1. Сапун 1бр.  336990 бр. 

2. Веро - опаковка 1/2бр.  118495 бр. 

3. Тоалетна хартия 1 ролка. за 3дни  36990 бр.  

 

Разработени са искания от района към Столична община за тяхното осигуряване 

чрез доставчици на място. 

          Необходимо е района да сключи  договори с фирми доставчици, след отпускане 

на необходимите финансови средства по Решение на Столичния общински съвет.  

2. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост. 

 

При снегонавявания и обледеняване на територията на Район “Оборище”, Щабът 

за координация и взаимодействие на Район „Оборище” , 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: 

- 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; 
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- определяне на видовете работи по възстановяване на засегнатите 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 МОБИЛТЕЛ 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. 

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

Интернет. 

4. Законност и ред. 

 

При опасност от снеганявявания и обледеняване на територията на Район 

“Оборище” и на Столична община се привличат сили и средства от Столична дирекция 

/ 5 
то 

РУ «Полиция»  – СДВР  

Силите и средствата от полицията изпълняват следните задачи: 

- изолират местата  със силни снегонавявания; 

- осигуряват маршрутите за въвеждане на специализираните екипи при 

провеждане на СНАВР; 

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

медицинска помощ; 

- установяват самоличността на замръзналите и загиналите;  
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- създават организация за оказвана на помощ на премръзнали и затрупани от 

преспи хора; 

Охраната на обществения ред в района се поема от 5
-то

 Районно  управление 

„Полиция” на СДВР. Контролът за движението по улиците и булевардите се 

осъществява от органите на Пътна полиция КАТ- СДВР. 

 

4.  Логистика. 

Логистичната подкрепа при снегонавявания и обледеняване включва: 

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

- транспортно обслужване; 

- медицинско обслужване; 

- битово обслужване.  

 

При снегонавявания и обледеняване на основание, решение на Председателя на 

РСС от Щаба за координация и взаимодействие /ЩРБ/ 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; 

- битовото обслужване; 

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 

раздаване; 

6. Получаване на доставките от назначените длъжностните лица.  

7. Раздаване на хранителните продукти. 

8. Изготвяне и изпращане на заявките за следващия ден. 
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      Раздаването на продуктите от първа необходимост се извършва на пунктовете за  

предоставяне  на  помощ  и  раздаването  на  хранителни продукти,  вода, медицински 

изделия, лекарствени  средства   и    др.  от    първа и следваща необходимост 

  / Приложение 1 /. 

5. Транспорт.   

За осигуряване снабдяването на населението е подготвен предварителн разчет / 

Приложение 1/.  

В Район “Оборище” при снегонавявания и обледеняване, на основание решение 

на Председателя на РСС, от състава на Щаба /ПРК/ се създава работна група за 

подпомагане снабдяването на населението, която взаимодейства с работната група на 

Столична община, създадена на  основата на дирекция “Транспорт”  и допълнително 

привлечени експерти и специалисти от следните дирекции: 

 - дирекция  “Сигурност”;  

 - дирекция “Координация и контрол”; 

 - дирекция “Финанси”; 

Личният състав на дирекцията е разпределен в отделните райони на Столична 

община. 

6. Здравеопазване. 

- Лечебно - евакуационното осигуряване, лекарственото и медицинско снабдяване и 

социално подпомагане на населението, при снегонавяване и обледеняване 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;  

- оказване на специализирана помощ на пострадалото население при изнасяне от 

поразените зони; 

- консултативна помощ на детските заведения.  

-  

При снегонавявания и обледеняване лечебните заведения разполагат със запаси от 

текущо финансово, материално-техническо и кадрово осигуряване както следва: 
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- 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 оперативна 

група от дирекция “Здравеопазване” и дирекция “Социално подпомагане” на Столична 

община.    

7. Възстановяване на инфраструктурата на района. 

Ръководството по възстановяването на хидротехническите съоръжения и други 

обекти на инженерната инфраструктура в района се осъществява от направленията в  

Столична община:   

1. “Инвестиции и строителство”; 

2. “Зелена система, води, екология и земеползване”. 

Възстановяването на пострадалите обекти ще започне след разчистване на снега 

и леда по булевардите и улиците.  

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”; 

 

8. От Район “Оборище”: 
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1. Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол на  

           строителството” 

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

 

За участие в комисията се привличат експерти от: 

1. “Софинвест” ЕООД; 

2. “София – проект” ; 

3. Главна дирекция ПБЗН ; 

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.  

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. 

 

8. 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 и 

взаимодействие  /ЩРБ/. По решение на председателя на РСС, ръководството при 

снегонавявания и обледеняване за подпомагане  на населението се възлага на 

Оперативна група, състава, на която се определя в зависимост от създалата се 

обстоновка.  

 Същата поддържа непрекъснат контакт по обмен на информация за взетите решения и 

тяхното изпълнение  с Оперативната група на Столична община  развърната на базата 
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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: 

1. Столично управление ПБЗН; 

2. 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 задоставяне на населението;  

- Раздаване на необходимите продукти и материали на населението; 

- Подготовка на разчети за следващия ден. 

-  

 2. Външно подпомагане. 

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

таблици / бланки / с искания за подпомагане на  населението при снегонавяване и 

обледеняване 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 Район 

“Оборище” е г-жа Росица Крупева.   

9. Прилагане, преглед и актуализация на плана. 

Ред за въвеждане на плана в действие: 
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 планът се въвежда в действие след обявяване на „бедствено” или „кризисно” 

положение, обхващащо територията на цялата община или няколко района; 

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

„кризисно” положение; 

 районният съвет по сигурност, 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 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: 

 сили и средства на държавните структури / Столично управление ПБЗН, 

01 РС ”Пожарна безопасност и ПБЗН, 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;  

 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 защита от снегонавяване и обледеняване е разработен в три екз.  

Същият се съхранява както следва: 

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

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

 

Преглед на плана се извършва от: 

1. Председателя на РСС; 

2. Главния експерт по “УОМП и ЗБ”. 

 

Планът за защита на населението при бедствия – част V - Защита от 

снегонавявания и обледеняване се  актуализира ежегодно. Настоящият план е 

актуализиран на  21.03.2016 г. 

 ДОНЕСЕНИЯ 
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1. За изменение на обстановката – незабавно. 

2. За провеждане на СНАВР – през 2 часа. 

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

работи. 

 

Метеорологично осигуряване 

 

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

/ДАГЗ/.  

 Срокове за измерване и донесения: 

- за метеорологична информация – през 2 часа. 

            - за хидрометеорологична информация – през  2 часа. 

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

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

 

1. Сборни евакуационни пунктове при евакуация, временно настаняване,   

предоставяне  на  помощ  и  раздаването  на  хранителни продукти,  вода, 

таблетки с калиев йодит, медицински лекарствени средства и др. от първа и 

следваща необходимост. 

 

2. Правила за поведение и действие на населението при снегонавявания, 

обледенявания и свлачища. 

 

3. Източници за финансиране на превантивни действия, непредвидени разходи за 

СНАВР и възстановителни работи.  

 

4.  

НАЙДЕН ДИЛКОВ 

ГЛАВЕН ЕКПЕРТ ПО “УОМП И ЗБ”  

И СЕКРЕТАР НА РСС 
Приложение 1 

 
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 
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СЕП 

№ 
Наименование, адрес на пункта 

Граждани  

нуждаещи се от 

  снабдяване 

Необходими 

товарни 

автомобили 

/ с п. пр. / 

1. 
I СОУ ”Пенчо Славейков”, ул. “Стара 

планина” № 11 
5356 3 

2. СПГТ, бул. “Сливница” № 182 4395 3 

3. 
СМГ “Паисий Хилендарски”, ул. 

“Искър” № 61 
4925 3 

4. 
ПГМЕ “Н. Й. Вапцаров”, ул. “Стара 

планина” № 13 
22579 1 

5. 
112 ОУ “Стоян Заимов”, бул. “Княз 

Дондуков” № 60 
3777 2 

6. 
НМУ “Любомир Пипков” ул. 

“Оборище” № 17 
3237 2 

7. 

Музикална академия “П. Владигеров”, 

бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 

94 

5740 3 

8. 
129 ОУ “Антим І”, ул. “Султан тепе” 

№ 1 
6964 4 

                                                  ОБЩО: 36973 21 

 

 

 

                                                                   СЕКРЕТАР НА РСС: 

                          /Найден Дилков / 

 

 

 

Приложение № 2 

 

П Р А В И Л А 

за поведение и действие на населението при 

снегонавявания, обледенявания и свлачища 
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При снегонавяване и обледеняване. 

- Необходимо е да се следи метеорологичния бюлетин предаван по радиото и 

телевизията; 

- Отложете пътуването с кола, ако не е крайно наложително; 

- Ако непременно трябва да пътувате, за предпочитане е това да стане с влак; 

- Облечете топли дрехи, изберете подходящи обувки и ръкавици, сложете вода 

и няколко сандвичи в чантата си; 

- По възможност носете мобилен телефон; 

- Ако пътувате с личния си автомобил изберете първокласните пътища, 

защото те се почистват с предимство от снегонавяванията; 

- Карайте бавно и внимателно, когато минавате покрай сгради, 

електропроводи и дървета; 

- Спазвайте временната маркировка, поставена от контролните органи и 

пътните служби; 

- Ако по пътя се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и 

съобщете на органите на Пътна полиция, Пътните служби и на Гражданска 

защита; 

- Ако сте затънали в навявания от сняг, избягвайте непрекъснатата работа на 

двигателя на празен ход поради опасност от отравяне. Завържете дреха с 

ярък цвят на антената, за да бъдете забелязани; 

- Окажете помощ на изпадналите в беда. Измръзналите части на тялото се 

разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг тялото; 

- Не спирайте да почивате на открито, освен в населените места и крайпътни 

мотели; 

- Ако обстановката се усложнява, преустановете пътуването, като спрете в 

най-близкото населено място; 

- Ако трябва да се придвижите пеша, екипирайте се с подходящи обувки, 

топли дрехи и ръкавици. Носете мобилен телефон, транзистор и фенерче. 

Избягвайте да се движите по единично, вървете далече от сгради, 

електропроводи, стълбове и дървета, вземете мерки против измръзване на 

крайниците; 

- Носете лекарства и термос с чай или други топли и подсладени напитки; 

 

 

При снежни лавини и лавинна опасност. 

- Преди да тръгнете в планината, проучете маршрута и опасностите, свързани 

с него, като известни лавинни места, козирки, скални улеи; 

- Потърсете информация за времето и лавинната опасност. Подгответе 

алтернативен маршрут. Движете се само по маркирани маршрути; 
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- Включете индивидуалния си лавинен уред, ако нямате такъв, не забравяйте 

лавинен шнур и мобилен телефон. Вземете още лавинна лопатка и сонда; 

- Не подценявайте сигналите на природата: наскоро паднали лавини по сходни 

клонове, слягащи шумове в снежната покривка, пукащи  цепнатини, 

внезапно затопляне, ново навалял сняг. 

 

Ако все пак трябва да преминете през лавинно опасен участък: 

- Освободете всички задържащи каишки, катарами, ленти от вашата 

екипировка. Бъдете готови бързо да се освободите от всички предмети 

/раници, ски, щеки и други/; 

- Преминавайте през опасния участък един по един при постоянно 

наблюдение от страна на останалите спътници; 

- Ако сте със ски опитайте се, чрез диагонално спускане да избегнете пътя на 

лавината; 

- Ако снежната маса ви събори, опитайте се да се задържите на повърхността 

на лавината; 

- При спиране на лавината проверете за свободна ръка, с която да се изровите; 

- Обадете се на Планинската спасителна служба по мобилния телефон да ви 

помогне. 

 

Ако живеем или пребиваваме в район на свлачища: 

- При констатиране активизиране на процес на движение на земни маси, не 

оставайте и не преминавайте през свлачищни райони; 

- Спазвайте забраната за извършване на незаконно строителство в свлачищни 

райони; 

- Преустановете напояването върху свлачищни площи; 

- Обозначете с подходяща маркировка свлачищните участъци; 

- Осигурете надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води, чрез 

откосиране, канафки и водостоци; 

- Извършвайте частен режим на визуален оглед за установяване състоянието 

на личното недвижимо имущество и своевременно сигнализирайте за 

регистрирани промени; 

- Спазвайте забраната за движение с превозни средства по пътищата, 

попадащи в очертанията за свлачищата; 

- Подгответе личен багаж /дрехи, лекарства, лични документи и др. вещи/ за 

вземане при подаване на сигнал за евакуация. Изяснете къде са сборните 

евакуационни пунктове. 
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СЕКРЕТАР НА РСС: 

                                      / Найден Дилов / 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

ИЗТОЧНИЦИ 
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 за финансиране на превантивни действия, непредвидени разходи за 

СНАВР и възстановителни работи 

А / От държавата 

За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 

снегонавявания и обледенявания 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 снегонавявания и 

обледенявания 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. 

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 
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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. 

 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 Столично управление на 

«ПБЗН» и един 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. 

-  

 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 Столично управление на «ПБЗН» и един 

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. 
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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; 

4. Предоставяне на възстановителна помощ; 

5. Обещетяване на физически и юридически лица. 

6.  

На основание чл.18 от Закона за защита при бедствия е разработена 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. 

1. Финансиране на превантивни действия. 

Финансирането на превантивните действия за недопускане на бедствия  - 

снегонавяване и обледеняване 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. 

-  

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. 
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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 10 – дневен срок от възникване на бедствието се 

изпраща информационната форма № 1 за всеки отделен обект в отдел ”ОМП и ЗБ”, 

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. 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 Столично управление на 

«ПБЗН» и един 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 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 бедствието; 

- Организира изпълнението на решението на комисията. 

 

5. Обещетяване на физически и юридически лица. 

Засегнатите лица от снегонавяването или обледеняването 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 Столично управление на ПБЗН 

и един експерт оценител. 
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 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: 
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