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            Основание за разработване на плана 
 
Планът за защита при наводнения на територията на Район „Оборище” при 

бедствия е съобразен с Решенията на Министерски съвет за изпълнение на 
Националната програма за защита при бедствия, Наредбата за ранно 
предупреждение и оповестяване при бедствия, Инструкция № Із-2401 от 16 
септември 2011 г. за химическа, биологическа и радиационна защита при 
инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, Инструкция № Із-
2695 от 18 октомври 2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при 
наводнения, Закона за водите, Плана за управление на риска при наводнения на 
територията на Столична община  и се изготвя в изпълнение с чл. 6, т. 6, чл. 9 и 
чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия. 
 

   Цел на плана 
 

 Обединяване съвместните усилия на органите на държавната власт, 
останалите държавни и контролни органи, Столичната община, района, 
юридически и физически лица в извършването на анализи и оценки за риска от 
възникване на наводнения на територията на района и набелязване на 
превантивни мерки за намаляване на неблагоприятните последици в резултат от 
бедствието и осъществяване на защитни, спасителни и ликвидационни 
мероприятия на територията на района.  
 

    Основни задачи: 
 

 анализиране на възможните наводнения и прогнозиране  на 
последиците от тях; 

 набелязване на мерки за предотвратяване или намаляване на 
последиците от наводнения; 

 предвиждане на мерки за защита на населението; 

 разпределение на задълженията и отговорните органи за 
изпълнение на предвидените мерки; 

 осигуряване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране 
на последиците от наводнения; 

 определяне на начина на взаимодействие между органите на 
изпълнителната власт; 

 определяне на реда за навременното уведомяване на органите на 
изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване 
на наводнения.  

 

   Въвеждане на плана в действие 
 
Планът за защита при наводнения на територията на Район 

„Оборище”се въвежда в действие на основание Заповед на кмета на 
Столична община и Ръководител на щаба за координация и взаимодействие 
при обявяване на бедствено положение на територията на Столицата или по 
искане на Кмета на района при възникване на бедствено положение в 
района.  
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1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

 

Наводненията са природни явления, и не могат да бъдат предотвратени. 

           Някои човешки дейности, като нарастването на населените места и 

стопанските активи в заливните равнини, както и намаляването на естествената 

способност на почвата да задържа вода, породено от използването на земята и 

промяната на климата допринасят за увеличаване на вероятността от възникване 

на наводнения и неблагоприятните последици от тях. На територията на Столична 

община се наблюдават различни видове наводнения, като речни наводнения, 

внезапни наводнения и наводнения на населени места /отделни квартали и села/.  

        Щетите причинени от свързаните с наводненията събития, се различават в 

различните райони на Столична община. Рискът от наводнения в Район 

“Оборище” може да се смята за незначетелен.  

С оглед намаляване на неблагоприятните последици от наводненията е 

приета Директива на Европейския съюз 2000 / 60 / ЕО, в коята са отразени 

определенията за: 

- река; 

- речен басейн; 

- подбасейн; 

- район на речния басейн и др. понятия. 

Съгласно чл.2, ал.1 от директивата “Наводнение” означава временно 

покриване с вода на земен участък, който обикновено не е покрит с вода. 

Това включва наводнения от реки и планински потоци. 

 

Наводненията могат да бъдат: 
 

А. / Естествени наводнения от речни разливи. 
 

Този вид наводнения в района са най-големите по мащаб, и трудно 
възстановими последици. Дължат се на временно излизане на реките извън 
коритата за средни води, поради различни причини – най-често поради бързо 
формиране на голям отток в по-горе лежащата водосборна област вследствие 
интензивни валежи, по-рядко комбинирано с бързо снеготопене. Съществуват и 
други причини, които способстват за тяхното появяване и неблагоприятно 
протичане, като ледоход, временно задръстване на тесни места с влачени 
материали и др. 
Въз основа на физикогеографската, хидрографска и климатична характеристика 
на Район “Оборище” и наличния опит от минали подобни събития се прави 
анализ на възможностите за настъпване на наводнения. Набелязват се 
потенциално речни участъци с уязвими брегове. Традиционно провежданата у 
нас държавна политика за борба с наводненията е довела до провеждане на 
корекционни работи по реките Владайска и Перловска . Извършените корекции 
трябва да бъдат обект на внимание, защото там със сигурност са се проявявали 
негативните въздействия от наводненията.  

Целта на анализите трябва да бъде оценка на сегашното им техническо 
състояние, ефикасността на защитното им действие и потенциалната възможност 
за развитие на наводненията при тях. Предвиждането за очакваните последствия 
от наводненията, на този етап може да има само приблизителен характер, с 
качествени определения на възможните щети.  
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Б. / Естествени наводнения от интензивни валежи. 
 

Този вид наводнения е характерен за Район “Оборище”. Дължат се на 
краткотрайни, но особено интензивни валежи / понякога комбинирани с бързо 
снеготопене /, които падайки върху непропускливите повърхности на уличните 
настилки, дворовете и покривите водят до т.н. интензивно „водообразуване”, т.е. 
бързо превръщане на валежа в повърхностен отток. Когато този отток превишава 
капацитета на канализационната система, в ниските места на района / улици, 
площади, приземни етажи, мазета, подлези, гаражи и други обекти на ниското 
строителство / могат да се получават тежки заливания и “потопяване” на хора, 
съоръжения, имущество с всички по-късно проявяващи се разрушителни 
последици.  

    В сравнение с речните разливи, този тип наводнения имат по-ограничена 
социална значимост, но с пълно основание се причисляват към природните 
обществено опасни бедствия. 

Оценката за възможността от подобни наводнения трябва да протече, чрез 
анализ на канализационната  система – капацитет, техническо състояние, 
оразмерителни отточни модули в сравнение с максималните наблюдавани 
интензивности на валежите. Това е специализирана инженерна дейност, чието 
провеждане е възможно само след възлагане на експертизи. За етапа на 
първоначалното планиране оценките за този тип наводнения могат да се направят 
приблизително въз основа на минал опит и някои качествени оценки за 
топографията на терена, максималната интензивност на валежите и 
наблюдаваното действие на канализационните системи. 

 

В. / Изкуствено причинени наводнения. 
 

Това са наводнения, които се причиняват от неправилно управление на 
водохранилища / язовирен тип / тежки аварии с големи хидротехнически 
съоръжения (язовирни стени, големи тръбопроводи на ВЕЦ или ПС, дневни или 
седмични изравнители и др.) поради занемарена поддръжка, диверсионни или 
военни действия. В района не са възможни такъв тип наводнения, изключва се и 
възможността за наводнения от канализацинни системи.  

Катастрофално наводнение е това, при което височината на водния 

стълб е повече от 1 метър. 

 

Наводненията причиняват: 

- злополуки; 

- нанасят щети на околната среда; 

- нарушават ежедневието и ритъма на  работа на населението в 

райна.  

      В директивата са посочени начините за намаляване на риска от вреди от  

наводнения. 

 Целта на директивата е да определи рамка за оценка и управление на 

риска от наводнения, като се стреми да намали неблагоприятните 

последици, свързани с тях. 

 

       Със същата цел Столична община и районите  подготвят: 

- предварителна оценка за риска от наводнения ; 
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- изготвят  карти на районите под заплаха от наводнения; 

- изготвят карти на районите попадащи в заливните зони; 

Риска от наводнение е съчетание на вероятността за наводненние и 

възможните неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, 

културното наследство и стопанската дейност в резултат на наводнение. 

 

Основната цел е да се намали рискът от неблагоприятните последици. 

 

На тази база в Район “Оборище” е разработен План за защита на 

населението при бедствия, ЧАСТ II – защита при  наводнение. 

При по-продължителни и проливни валежи на големи участъци от 

територията на Район “Оборище”, както и при бързо снеготопене могат да 

възникнат наводнения по поречията на реките "Перловска" и  "Владайска", " 

булеварди, улици и подлези, където канализационната система не може да поеме 

водите. 

Значителни наводнения на територията на Района могат да настъпят при 

излизане на реките от коритата им, при което ще бъдат залети прилежащите 

булеварди, подлези и мазета на сградите.  

Основни причини за наводненията могат да бъдат: 

-     Интензивни валежи с голяма валежна височина; 

- Недостатъчната оразмерителна пропускателна способност на 

хидросъоръженията; 

- Несъответствие и необвързване на нормите за проектиране на  

     инфраструктурни обекти с оглед на предпазване от наводнения; 

- Неподдържането на речните корита.  

- Натрупването на отпадъци в речните корита;  

- Мостове с недостатъчна проводимост  / Моста на Сточна гара/. 
 

1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или 
изграждане. 

 
1.1.1.Ниво на водата: 

 Ниво на водата до 0,5 м; 
 Ниво на водата до 1 м; 
 Ниво на водата до 2 м; 
 Ниво на водата над 2 м. 
 

1.1.2. Залети площи:  
 Залети площи до 10 дка; 
 Залети площи до 10 км 2; 
 Залети площи над 10 км 2; 
 Залети площи – 100 км 2. 
 

1.1.3. Скорост на водата: 
 Скорост на водата до 1 – 2 м / сек; 
 Скорост на водата до 5 м / сек; 
 Скорост на водата 5 – 10 м / сек; 
 Скорост на водата над 10 м / сек. 
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1.1.4. Пълно или частично разрушаване на диги. 
 
1.1.5. Дънни или основни прагове. 
 
1.1.6. Мостови съоръжения. 
 
1.1.7. Облицовка на речното корито. 
 
1.1.8. Почистване на отложените наноси по бермите или кюнето. 
 
1.1.9. Визуално състояние на съоръженията; 
 
1.1.10. Местоположение; 
 
1.1.11. Оценка на риска и вероятност от възникване на наводнение или 
авария на ХТ съоръжение, уязвимост на съоръжението и тежестта на 
последствията от протичането на аварията; 
 

В случай на висока предварителна оценка съгласно наръчник “Изисквания 
за оценка на риска и съществени изисквания към обема и съдържанието на 
експертизите на потенциално опасните обекти”; 

-степен на опасност на съоръженията; 
-степен на опасност за населението и националното стопанство; 
-необходимост от рехабилитация или изграждане на обекти и съоръжения; 
-намаляване на последствията от „значителни” към „минимални”; 
 
 

 Оценка и категоризация на останалите    
        хидротехническите обекти. 

 
За универсалност и сравнимост на резултатите при оценката и 

категоризацията като потенциално опасни обекти на всички останали 
хидротехнически съоръжения се предлага същата четири-степенна скала. 
Категориите за потенциална опасност тук имат следното съдържание и критерии: 
 

1. Незначителна – съоръжението създава принципни предпоставки за 

причиняване на наводнение, но без видими прояви на деформации, конструктивни 

неизправности и отклонения от нормалната му експлоатация. Опасността от 

причиняване на наводнение е незначителна.  

 

2. Сериозна – в съоръжението са констатирани деформации или нарушения 

на конструктивната му изправност, които са неутрализирани с временни 

технически или организационни мерки. В експлоатацията му са наблюдавани 

частични отклонения от нормалната му експлоатация. Опасността от наводнение е 

предотвратима с мерките за техническа профилактика, рехабилитация и правилна 

експлоатация. 

3. Висока – съоръжението е деформирано, съществуват конструктивни 

повреди, които са в процес на отстраняване с временни технически или 

организационни мерки ефектът, от които е още неизвестен. Наблюдават се 
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сериозни отклонения от правилата му експлоатация. Опасността от наводнение е 

голяма; 

 

4. Катастрофална – в съоръжението са настъпили тежки деформации и 

конструктивни изменения, които не могат да бъдат коригирани с временни 

технически или организационни мерки. Съществува възможност за настъпване на 

частични разрушения или прибягване към аварийни действия. Опасността от 

наводнение е много голяма. 

 

Извод: 
За по-пълна представа за последствията от предполагаемото наводнение, и 

мерките, които трябва да се вземат във връзка с това, е целесъобразно да се 
разработят възможни сценарии за наводнения по поречията на реките Владайска 
и Перловска протичащи през територията на Район „Оборище” и  на базата на 
разработените сценарии, ще се получи информация за възможните заливни 
площи, заплашеното население, застрашената инфраструктура и околна среда, а 
от тук и какви мерки по построяване на допълнителни съоръжения, по укрепване и 
използване на сградния фонд, по изграждане на системи за наблюдение, ранно 
предупреждение и оповестяване, по формиране и привличане на сили за 
реагиране. 

 

                За предотвратяване и намаляване на последиците от наводненията се 

забранява: 

1. Нарушаването на естественото състояние на коригираните корита на 

реките, бреговете им и крайбрежните ивици. 

2. Намаляването на проводимостта на речните корита, включително 

светлите отовори на мостовете, чрез баражи и прагове. 

3. Използването на речните корита , като депа за отпадъци и особено за 

строителни материали. 

4. Извършването на стоежи над покритата част от река Перловска. 

 

1. 3.   Дейности за намаляване на риска 
 

За намаляване на риска от възможните последствия за населението на Район 
«Оборище» при възникване на наводнения е наложително да се разработят 
конкретни мерки както следва:  

 
1.3.1. Необходима е актуализация на оразмерителните водни количества, което 
произтича, главно от : 
            - динамиката на отводнителната норма; 
            - корекции във водосборните площи, породени от функционална промяна  
              на териториите в компактния град и околоградската част; 
            - промяна на отточните коефициенти. 

 
1.3.2.  Необходимо е доизграждане на главните канализационни колектори както 
следва: 
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  - Външен колектор "Банкя"; 
       - Ляв Владайски колектор в м. "Овча купел" и м. "Карпузица"; 
  - Колектор по бул. "Бъсктон" до Десен Владайски колектор; 
  - Десен Перловски колектор от ул. "Бяла черква" до бул. "Тодор Каблешков" 
        и  бул. "България"; 
  - Десен Слатински колектор по ул. "Сребърна" ,бул. "Чарни връх" и бул. "Т.  
        Каблешков"; 
  - Дубльор на Ляв Владайски колектор от кв. "Бенковски " до ул. "Г.С.  
         Раковски"; 

 - Помпена станция за канални води гр. Нови Искър и рехабилитация на  
   тласкателя до ПСОВ "Кубратово"; 

 
1.3.3. Реализиране на програмата за канализация на южните територии на 
Столична община което изисква изработване на мрежа от оперативни 
специализирани програми за: 

- Водоснабдяване; 
- Второстепенни улични мрежи; 
- Електроснабдяване; 
- Телефонизация; 
- Газификация; 
- Зелени системи. 

 
 
1.3.4. Хидравлично моделиране, диспечеризация, доизграждане и  реконструкция 
на водоснабдителната система на територията на Столична община от 
концесионера "Софийска вода" - АД. 
  
1.3.5. Изграждане на още три основни резервоара, с общ обем 70 500 м3 и тяхното  
          въвежане в експлоатация; 
 
1.3.6. Ежегодно почистване на речните корита; 
 
1.3.7. Извършване на контролни проверки за състоянието на речните корита; 
 
1.3.8. Непрекъснато обновяване на рисковите характеристики на ПОБ от сектор  
         “Водни системи”; 
 
1.3.9. Провеждане на тренировки по оповестяване на органите за управление; 
 
1.4.10. Етапна  дългосрочна програма за хидроложка и хидравлична 
осигуреност срещу бедствия от наводнения на територии в Столична 
община. 

 
Наред с неотложните мерки, намаляващи степента на риска от наводняване 

на застрашените територии, на този етап на предварителни проучвания могат да 
се изтъкнат и възловите моменти на една етапна дългосрочна програма, за 
хидроложка и хидравлична осигуреност срещу бедствия от наводнявания.  

При сегашната изученост на проблема могат да се откроят следните важни 
моменти на дългосрочната програма по време и приоритети: 

 
 
 



 9  

Първи етап: 
 - чрез серия от замервания във възлови сечения да се установят реално 
изливаните в корекциите водни количества от дъждоотливните шахти по време на 
поройни дъждове; 
 - в процеса на събирането на информацията, за отводнителната система на 
град София, включваща изграждане на корекции на речната мрежа и 
реконструкция и допълнително изграждане на главни колектори; 
 - подготовка и издаване на специални нормативни документи за поощрителни 
и наказателни мерки за опазване чистотата и проводимостта на канализацията и 
речната мрежа в града. 

 
Втори етап: 

 - информационната система да прерасне в информационно - 
предупредителна, която да издава съвременни краткосрочни хидрометрични 
прогнози и да оповестява в случай на очаквани бедствени ситуации; 
 - въз основа на събраната информация за хода и интензивността на 
проливните дъждове, тяхното териториално разпределение и обхват, както и въз 
основа на обстойни изследвания да се уточни параметърът време за доотичане за 
района, да се актуализират оразмерителните водни количества за характерни 
сечения на реките протичащи на територията на Район „Оборище; 

- недопускане в каквато и да е форма, извършване на строителни работи, 
стесняващи речното течение или пресичане с инсталационни тръби на руслата на 
реките, без съответна съгласуваност с организацията стопанисваща речната 
мрежа; за най-често наводняваните кръстовища. Да се увеличи пропускателната 
способност на дъждоотливните шахти, посредством реконструкция и 
построяването на нови; 

 
  2. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

НАВОДНЕНИЯ. 
2.1.  Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 

наводнения. 

Дейностите по оперативната защита се осъществяват от СД „Пожарна 
безопасност и защита на населението” – за района от 01 РС „ПБЗН” при 
опасност от наводнение включва три фази: 

1.непосредствена опасност от наводнение; 

2.наводнение; 

3.след наводнение. 

Мерките включват: 

2.2. Дейности, извършвани при непосредствена опасност от 
наводнение. 

1. наблюдение на водното ниво и състояние на хидротехническите 
съоръжения; 

 2.  отстраняване на подприщвания на водни течения; 

 3.  прокопаване на водоотвеждащи канали; 

 4.  координиране и участие в изграждане на временни диги чрез, нареждане 
на чували с инертни материали; 
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2.3. Дейности по време на наводнение. 

 1. разузнаване района на заливане и местата, където е възможно да се 
намират застрашени хора, животни и културни ценности; 

 2. огледи за състоянието на пътищата и подстъпите към наводнения район и 
за населени места без достъп вследствие на наводнени пътища; 

 3. откриване местоположението на хора, попаднали в бедствено положение; 

 4. извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от 
залетите зони; 

 5. при данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които могат да 
нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване, извършване оглед 
на местата за съхранение и вземане мерки за ограничаване/преотвратяване на 
щетата или замърсяването; 

 6.изпомпване; 

 7. в зависимост от конкретната обстановка изпълняват се и други дейности. 

2.4. Дейности след наводнение. 

 1.издирване на изчезнали хора; 

 2.изваждане на загинали хора и животни; 

 3.отводняване на сгради и др.; 

 4.подпомагане разчистването на засегнатите пътища със специализирана 
техника. 

3. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Районнатат администрации планира и провежда мерки за защита на 
населението при  наводнения във взаимодействие с другите органи на 
изпълнителната власт като организират и координират:  

 Своевременното прогнозиране характера и последствията от наводнения на 
територията на Район „Оборище”; 

 Непрекъснато поддържане и актуализиране на Плана за защита на 
населението на района при бедствия и Плана за управление на риска при 
наводнение;  

 Провеждане на мероприятия за усвояване на плана по части и цялостно; 
 Провеждане и изпълнение на неотложни мерки за намаляване на 

въздействието при възникване на наводнения; 
 Поддържане непрекъснато денонощно дежурство;  
 Оповестява и информиране населението за възникващо и/или възникнало 

наводнение и предприеманите мерки за неговото овладяване; 
 Формиране и осигуряване участието на органите за управление при 

наводнение и сили за реагиране и провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи във възникналите огнища на поражения 
(заразяване) на територията нарайона; 

 Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие 
между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по 
защитата на населението и извършване на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи; 

 Подпомагане на органите на местното самоуправление за осигуряване и 
поддържане в добро състояние на улиците и булевардите ;  
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 Защита на водоизточниците, поддържане на готовност при недостиг на 
питейна вода за осигуряване на  допълнителни пунктове за снабдяване с 
вода и включване във водоснабдителната система на допълнителни 
водоизточници; 

 Координиране участието на дружества със строително-монтажна и 
пътностроителна дейност във възстановителните работи и по 
осигуряването и поддържане на пътища. 

 Планиране и организиране на експертни и проектантски екипи за участие в 
работата по планиране на защитата и инженерното осигуряване на 
спасителните и аварийните дейности; 

 Координиране действията на медицинските екипи за оказване на 
медицинска помощ при спешни състояния на пострадалите, и оказване на 
първа психологична помощ на пострадали и на спасителните екипи; 

 Координиране на действията на екипите провеждащи спасителни и 
възстановителни дейности за недопускане,  овладяване и ликвидиране на 
екологични инциденти; 

 Координиране на операции по издирване и спасяване на пострадали 
вследствие на възникнало наводнение; 

 Предоставяне на индивидуални средства за защита; 
 Организиране на извършване на неотложни аварийно-възстановителни 

работи в огнището на поражение и на територията на района; 
 Предприемане на мерки за ограничаване на разпространението и 

ликвидиране на възникнали епидемични взривове, епидемии и епизоотии от 
заразни и паразитни болести в огнище на поражение и на територията на 
Район „Оборище” вследствие от наводнение. 

    На основание чл. 65, ал. 1, т. 7от Закона за защита  при  бедствия  и чл. 46  от 
“Закона за местното самоуправление и местната администрация”  е създаден  
Щаб  за изпълнение на районния план за защита при бедствия и 
взаимодествие на Район “Оборище ” / Щаб за координация на СНАВР/ в 
състав от заемащите следните длъжности: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   Кмета на Район “Оборище”                                                                                                    
  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:       Зам.- кмет на района  
                                                  Зам.- кмет на района  
                                                  Секретар  на района    
  СЕКРЕТАР:     Главен експерт по “УОМП и ЗБ”  
 
  ЧЛЕНОВЕ:  1. Главен архитект  

2. Началник на отдел „Инженерна инфраструктура , благоустройство 
и екология”       

3. Началник на отдел “Устройство на територията, кадастър и 
регулация и контрол на търговската дейност”  

4. Главен инженер  
5.  Началника на военен офис “Оборище”  
6.  Представител на 05 РУ – СДВР    
7.  Представител на 01 РСПБЗН  
8.  Началника на регионален инспекторат  

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

 
За осъществяване на замисъла за действие при наводнение, същият 

изпълнява следните задачи: 
1. Създава необходимата организация за наблюдение на нивата на реките 

протичащи през територията на района, и обменя непрекъсната 
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информация със Щаба за координация и взаимодействие на спасителни и 
аварийно – възстановителни работи на Столична община за обстановката; 

2. Чрез щаба за координация на Столична община, получава обобщена 
информация от област София – Столично управление “ПБЗН” – София, 
предприятие “Язовири и каскади” – НЕК, “Напоителни системи” – клон 
София, Басейнова дирекция “Дунавски район”, и др. 

3. Своевременно оповестява застрашеното население от района; 
4. Осигурява обществения ред, чрез 5 РУ”П” на СДВР; 
5. Осигурява с хранителни продукти, вода, медицински изделия, лекарствени 

средства и други от първа необходимост и по-следваща за бедстващото 
население ; 

6. Своевременно уведомява населението от района за  изключване на 
електрозахранването в предполагаемите зони на заливане, с цел недо - 
пускане на тежки аварии и нещастни случаи;  

7. Осъществява контрол по възстановяването на пътната, съобщителната, 
енергийната и В и К мрежа и др. 

Временни ограничения и мерки за защита на населението. 
1. свободно  движение и пребиваване в определена част на територията на 

района / местата за провеждане на СНАВР /, недостъпна вследствие на 
наводнение(затлачване от наноси);   

2. право на извършване  на дейност, която би затруднила или 
възпрепятствала осъществяването на спасителните и неотложни аварийно 
спасителни работи, първа медицинска помощ на пострадали, спасяване на 
материални ценности;  

3. забрана за движение на лични и фирмени МПС, регулиране движението по 
определените за целта маршрути, устройване на пропускателни пунктове; 

4. приоритетни грижи за деца, самотни възрастни хора и инвалиди пострадали 
при наводнението; 

5. приоритетно снабдяване с хляб, храни и медикаменти  на детски, лечебни и 
здравни заведения и спасителни екипи. 

4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И 
ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ 

4.1. Ръководителят на Щаба за координация и взаимодействие: 
- организира и ръководи провеждането на учебни сборове, тренировки, 

учения и други мероприятия за повишаване на подготовката на ръководния 
състав и на органите за управление по дейностите и защита на 
населението; 

- информира за важни решения Столична община, свързани с повишаване на 
защита на населението; 

- организира и ръководи защитата при наводнения на територията на района; 
- организира разработването и утвърждава Плана за защита на населението 

на Район „Оборище” при бедствия и План защита на населението при 
бедствия, ЧАСТ II – защита при  наводнение, организира, координира и 
провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на 
последиците от наводнения; 

- осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението 
за възникнало и/или възникващо наводнение; 

- планира в проекта на районния бюджет финансови средства за осигуряване 
на дейностите по плана за защита при бедствия в района;  
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При възникване на наводнения на територията на Района: 
 

-   координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 
работи; 
-     може да създаде оперативни групи за координиране на спасителни и 
неотложни аварийно-възстановителни работи; 
-     може да поиска от Кмета на Столична община  обявяването на  бедствено 
положение на територията нарайона; 
-     извършва обмен на информация с 5 РУ на СДВР и 01 РС „ПБЗН”; 
-    може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична 
или материална помощ в съответствие с възможностите им; 
-  организира и координира предоставянето на неотложна помощ на 
пострадалите лица; 
-   организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на 
населението при наводнения; 
-   организира и контролира извършването на неотложни възстановителни 
работи при наводнения. 

 
4.2. Заместник ръководител на Щаба за координация и взаимодействие: 
 
- подпомага ръководителя на ЩКВ в организиране работата на щаба при 

изпълнение на текущите си задачи и го замества при необходимост; 
- отговаря за изпълнението на мероприятията по организацията, 

поддържането в готовност и усъвършенстването на системата за 
оповестяване и управление; 

- контролира организацията по носенето на денонощното дежурство в 
района;  осъществява организацията и взаимодействието с ръководството 
на Столична община и останалите ведомства на територията на Раон 
„Оборище” по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите 
при военно положение, бедствия, терористични действия и недопускане на 
мародерство; 

- съдейства за подготовката и работата на ЩКВ при провеждане на 
мероприятията по защита на населението; 

- подпомага ръководителя на ЩКВ при подготовката и вземането на решение 
за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни 
работи при възникване на наводнения; 

- оказва съдействие за привеждане  в изпълнение  на всички указания, 
разпореждания и заповеди на ръководителя на ЩКВ; 

- контролира и докладва за срочното и качественото изпълнение на 
разпорежданията и заповедите на ръководителя на ЩКВ и ръководителя на 
място; 

- контролира отблизо и ръководи работата на ЩКВ при изпълнение на 
задачите и мероприятията по защита; 

- подготвя /с помощта на специалистите/ всички справочни данни и 
информация, необходими за ръководителя на ЩКВ; 

- осъществява ръководството и упражнява контрол и помощ при подготовката 
на административните органи и организирането на спасителните и 
неотложните аварийно-възстановителни работи при наводнения. 

 

 

4.3. Секретаря на ЩКВ 
 
- отговаря за организацията и носенето на денонощното дежурство в Района  
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и търговските дружества за поддържането в постоянна готовност на 
военновременната система за оповестяване и управление със Столична 
община, и търговските дружества; 

- организира подготовката и провеждането на учебно-методическите сборове, 
тренировки, ситуационни игри и учения, както и на проверките за оказване 
на методическо ръководство, помощ и контрол на търговските дружества и 
подпомага ръководителя и неговия заместник за тяхното провеждане; 

- организира провеждането на заседанията на ЩКВ, оформя протоколите и 
свежда взетите решения, осъществява контрол за тяхното изпълнение и 
информира за това периодично ръководителя и зам.-ръководителя на ЩКВ; 

- организира оповестяването на членовете на ЩКВ, Кмета  на Района и 
населението; 

- планира и организира работата на щаба; 
- отдава разпореждания по указания на ръководителя на щаба; 
- отчита изпълнението на задачите; 
- организира събирането на информация за възникналите в района  

бедствия, аварии и катастрофи, нейното обработване и своевременно 
предоставяне на ръководителя на щаба; 

- анализира възникналото наводнение в ПОБ и местата от критичната 
инфраструктура на територията на Район „Оборище” или в близост до тях и 
предлага мерки за защита на личния състав, материалните ценности и 
населението; 

- поддържа в готовност за използване колективните и индивидуалнте 
средства за защита на служителите и населението в Района, организира 
своевременното им предоставяне; 

- разработва Плана за защита на населението на Район „Оборище” при 
бедствия, Плана за управление на риска при наводнения  и останалите 
планиращи документи; 

 
4.4. От ръководството на районната общинска администрация. 
 
- подпомагат ръководителя на ЩКВ в организацията и провеждането на 

мероприятията при изпълнението на текущите задачи в съответното 
направление и на функционалните си задължения; 

- участват в заседанията на ЩКВ и правят предложения за решения относно 
подобряване и усъвършенстване на дейността и за постигането на 
максимална ефективност от районната администрация в изпълнението на 
нормативните документи по дейностите и задачите по защитата на 
населението; 

- организират и координират дейностите, възложени за изпълнение от 
ръководителя на ЩКВ и на взетите решения в своето направление и 
предлагат мерки за подобряване на дейностите; 

- поддържат тесни връзки и взаимодействие със структурните ведомства, 
организации и юридически лица в съответното направление на своята 
дейност за усъвършенстване на дейностите и задачите по защитата на 
населението; 

- подпомагат дейността на ръководителя на ЩКВ при подготовката и 
взимането на решение за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи при наводнения; 

- организират изготвянето на необходимата информация за състоянието на 
дейността в своето направление и я предоставят на ръководителя на ЩКВ 
за вземането на конкретни решения по дейността за защита на 
населението; 
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4.5. От привлечените за членове на ЩКВ от други ведомства на 
територията на Столицата 
 
4.5.1.  От 01 РСПБЗН: 
 
- подпомага ръководителя, зам.-ръководителя и секретаря на ЩКВ при 

организирането и изпълнението на задачите по защита на населението и 
цялостното и ръководство по време на война и природни бедствия, аварии и 
защита на критичната инфраструктура; 

- разработва необходимите документи по „ПБЗН” относно: 
• специални пожаропрофилактични и отводнителни мероприятия и 

осъществяване контрола за тяхното провеждане; 

• осигуряване в постоянна готовност на силите и средствата на 
службата; 
 

• организиране на взаимодействието с другите формирования от 
ЕСС за действие при критични ситуации; 

- познаване задачите на службата, състава, възможностите и осигуреността 
на подчинените му сили и средства; 

- организира и ръководи работата на представителите на службата при 
провеждане на мероприятията по защита на населението, в съответствие 
със списъка на утвърдените мероприятия; 

- подпомага ръководителя на ЩКВ при подготовката и  вземането на решения 
за организиране, координиране и провеждане на спасителни и други 
неотложни работи; 

- участва лично и със силите и средствата на териториалната служба, а при 
необходимост изисква и от СД „ПБЗН” допълнителни сили и средства за 
извършването на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи в засегнатите места; 

- оказва съдействие за привеждане в изпълнение на всички указания, 
разпореждания и заповеди на ръководителя на ЩКВ;  

- подпомага ръководителя на място при подготовката и вземането на 
решение при провеждането на спасителни и други неотложни аварийно-
възстановителни работи; 

- събира и обобщава данни за хода на провежданите спасителните операции; 
- организира и осигурява своевременното оповестяване на службите, 

формированията и служителите при възникнала опасност; 
- контролира и докладва за срочното и качествено изпълнение на 

разпорежданията и заповедите на  ръководителя на ЩКВ; 
- оказва помощ при разработването, поддържането и актуализацията на 

плановете за действие на органите за управление на Район „Оборише” при 
възникване на бедствени ситуации; 

- оказва съдействие и помощ в работата на районната администрация при 
изпълнение на задачите и мероприятията по защита на населението. 
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4.5.2. От 05 РУ – СДВР: 
 
 -   информира ръководителя на ЩКВ за измененията на оперативната 

обстановка и за взетите мерки по отношение осигуряване на сигурността, 
обществения ред, противопожарната охрана и спасяване на населението и 
имуществото на гражданите; 

- предлага мерки за съвместната работа и взаимодействието между СДВР и 
районната администрация за организиране дейността по преодоляване, 
овладяване и предотвратяване на действията от преднамерена човешка 
дейност, стопанската и криминалната престъпност, с безредиците и с 
разпространителите на слухове против нормализирането на живота и 
дейността на гражданите; 

- разработва всички документи, произтичащи от функционалните му 
задължения : 

• осигуряване охрана и обществен ред по време на провеждане на 
спасителните работи; 

• отцепване на участъка / обекта / за работа в огнището на поражение; 
• съдействува за своевременното укриване на населението; 

• осигуряване регулирането на маршрутите за изнасяне на поразените 
от огнището на поражение; 

- знае задачите на службите, състава, възможностите и осигуреността на 
подчинените му сили и средства; 

- подпомага ръководителя на ЩКВ при подготовката и вземането на решение 
за обявяване на бедствено положение на територията на Район “Оборище” 
и при провеждане на спасителни и други неотложни работи; 

- привежда в изпълнение всички указания, разпореждания  и заповеди на 
ръководителя на ЩКВ отнасящи се до дейността на службата; 

- подготвя / с помощта на специалистите / всички справочни данни и 
информация, необходими за ръководителя на ЩКВ;  

- контролира и докладва за срочното и качествено изпълнение на разпореж-
данията и заповедите; 

- привежда в изпълнение всички указания, разпореждания и заповеди 
отнасящи се до дейността на службата. 

 

4.5.3. На Началника по отчета във военен офис “Оборище”:  
 
- информира ръководителя на ЩКВ и иска съдействие за 

доокомплектоването на войсковите части с резервисти, техника и 
дефицитни военноотчетни специалисти на основание възложените му в 
това отношение задължения от Щаба по отбраната на БА; 

- организира заявяването за доставяне на ресурси с цел попълване загубите 
на Въоръжените сили за доокомплектоването на съответните войскови 
формирования допълнително възложени му от Върховното главно 
командване. 

 
       4.5.4.  Задължения на физическите лица:  

 
Всяко физическо лице е длъжно: 

 да понесе ограниченията във връзка с обявено бедствено положение, 
произтичащо от мерките, приложени от компетентните служби при 
провеждане на дейностите по защитата; 
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 да помогне на всяко друго физическо лице, чийто живот или здраве са 
поставени на риск вследствие на бедствие, при условие че не рискува 
своя живот или здраве; 

 да информира съответния център за спешни повиквания или по друг 
начин да търси възможност за предоставяне на помощ, когато не е в 
състояние на предостави необходимата помощ лично; 

 да окаже съдействие в съответствие с възможностите си или 
материална помощ по искане на кмета на района или ръководителя на 
място; 

 да допусне при необходимост от провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи влизането на спасителни екипи и 
техника, извършване на теренни преустройства, изграждане на 
съоръжения за защита от рискови фактори, разчистване на поземлен 
имот или отстраняване на сгради или техни части, съоръжения и 
насаждения, когато е собственик, ползвател или управител на 
недвижимия имот; 

 да предостави на ръководителя на спасителния екип информация за 
опасностите, които биха могли да застрашат живота и здравето на 
спасителите или на населението; 

 да допусне разполагането на съоръжения на системите за ранно 
предупреждение и оповестяване в недвижимите имоти, които са негова 
собственост, и да осигури достъп до тях за срока на бедственото 
положение. 

 
5. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ 

 

Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на Единната спасителна 
система. Ако са необходими допълнителни сили и ресурси, те се осигуряват по 
искане  от Столична община, поетапно чрез отговорните за превенция и СНАВР 
ведомства и организации. При нужда, може да бъдат включени силите и ресурсите 
и на МО, ако не са натоварени с други спешни задачи.  

 

 

6. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

 
6.1. Постоянно взаимодействие между органите на изпълнителната 

власт преди наводнения. 

В държавната и местната администрация и в дружествата и организациите 
със стопанска и нестопанска дейност се организира денонощно дежурство за 
оповестяване при бедствия и аварии, което се изпълнява от оперативни дежурни, 
съгласно постановление № 212 на Министерския съвет от 1993 г.   

6.2. Начин на оперативно взаимодействие между органите на 
изпълнителната власт при наводнения. 

Координацията  между Районната администрация, Столичната 
администрация и другите органи на изпълнителната власт и осигуряването на 
информация за населението и средствата за масово осведомяване се 
осъществява от Щаба  за изпълнение на районния план за защита при бедствия и 
взаимодествие на Район “Оборище ” / Щаб за координация на СНАВР/.    
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Ръководител на щаба е кмета на Район „Оборище”, а поименният състав на 
щаба  е определен със заповед № РД-09-188/20.11.2014 г. на кмета на района.. 
Щабът се свиква при опасност или при възникване на бедствие /наводнения/ и се 
ситуира в сградата на бул. „Мадрид” № 1, като дейността му се подпомага от  
районната  администрация. 

Щабът изпълнява следните основни функции: 
1. анализира информацията за опасността от възникване или за 

възникнало бедствие /наводнение/; 
2. координира действията със Столична община за овладяване на 

възникналото наводнение; 
3. информира населението и медиите за развитието на наводнението, 

за мерките за неговото ограничаване и овладяване и за 
необходимите предпазни мерки и действия за населението; 

4. информира Кмета на Столична община за опасността от възникване 
и/или за възникналото наводнение; 

5. обменя непрекъсната информация със щаба за координация и 
взаимодействие на Столична община.  

       Оповестяването на членовете на управлението на щаба за възникналото 
наводнение и за свикването му се осъществява от Системата за ранно 
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на 
съставните части на Единната спасителна система  ( ЕСС  ). 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се 
осъществява, чрез оперативните центрове на Министерство на вътрешните 
работи при спазване изискванията на  чл. 29 от Закона за защита при бедствия. 

Взаимодействието и координацията между частите на единната 
спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи в района на наводнението се извършва от 
ръководителя на място, като ръководител на място е ръководителят на 
териториалното звено на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението” или оправомощено от него длъжностно лице, освен в случаите на 
епидемии и епизоотии съответно на Столичната регионалната здравна инспекция 
или на областната дирекция по безопасност на храните. 
 

6.3.  Взаимодействие между съставните части на единната спасителна 
система. 

 
Дейностите по защитата на населението в случай на опасност или 

възникване на  наводнения са: 
предупреждение; 
1. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на 

въздействието; 
2. оповестяване; 
3. спасителни операции; 
4. оказване на медицинска помощ при спешни състояния; 
5. оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на 

спасителните екипи; 
6. овладяване и ликвидиране на екологични инциденти; 
7. защита срещу взривни вещества и боеприпаси; 
8. операции по издирване и спасяване; 
9. радиационна, химическа и биологическа защита при инциденти 

и аварии с опасни вещества и материали и срещу ядрени, 
химически и биологически оръжия; 
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10.  ограничаване и ликвидиране на пожари; 
11.  извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; 
12.  ограничаване на разпространението и ликвидиране на 

възникнали епидемични взривове, епидемии и епизоотии от 
заразни и паразитни болести; 

13.   други операции, свързани със защитата. 
Защитата на населението при обявяване на режим „положение на война”, 

„военно положение” или „извънредно положение” се осъществява в съответствие с 
разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), 
ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г., и 
Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с 
Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г. 

Дейностите по защитата на населението се изпълняват от структури, които 
са съставни части от единната спасителна система при запазване на 
институционалната или организационната им принадлежност и определените им 
функции или предмет на дейност: 

1. министерства, ведомства; 
2. общини; 
3. търговски дружества и еднолични търговци; 
4. центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и 

здравни заведения; 
5. юридически лица с нестопанска цел, включително доброволни 

формирования по чл. 41 от ЗЗБ; 
6. въоръжените сили. 

Основните съставни части на единната спасителна система са Главна 
дирекция „Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението”-МВР, 
областните дирекции на МВР и центровете за спешна медицинска помощ, които 
осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на  
наводнения, тяхната оценка и незабавни действия. Другите съставни части на 
единната спасителна система предоставят помощ при поискване съгласно 
плановете за защита при бедствия. Въоръжените сили предоставят помощ при 
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи с 
решение на министъра на отбраната въз основа на искане от областния управител 
по предложение на кмета на Столична община. 
         Координацията на съставните части на единната спасителна система се 
осъществява чрез оперативните центрове на Главна дирекция «Пожарна 
безопасност и защита на населението»-МВР в следната последователност: 

- Оперативните центрове:  
1.    приемат и оценяват информация за възникнало наводнение; 
2. уведомяване на компетентните съставни части на ЕСС и 
координират по-нататъшната дейност на основата на стандартни 
оперативни процедури; 
3.   извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите 
на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС и населението 
при бедствия; 
4.   по искане на ръководителя на място, на кмета на Столична 
община или на областния управител организират включване на 
предвидените в плановете за защита при земетресение съставни 
части на ЕСС, както и на допълнителни сили и средства. 

- Изпращане на разузнавателен орган за добиване на повече информация от 
място на събитието то и: „мястото на намеса”; 
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- Поемане на района /обекта/ на бедствие от Ситуационния център ГД 
„Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР /Оперативния 
комуникационно - информационнен център на област София/. 

- Координация между частите на единната спасителна система, участващи в 
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на 
бедствието /"място на намеса"/.  

- Назначаване на „Ръководител на място”.  
/Ръководител на място е ръководителят на териториалното звено на Главна 

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- МВР или 
оправомощено от него длъжностно лице, освен в случаите на епидемии и 
епизоотии./  
                      Обявяване на бедствено положение на територията на: 

- Столична община; 
- района; 

Кметът на Столична община обявява със заповед бедствено положение за 
цялата или част от територията на Столицата. Копие от заповедта се изпраща 
незабавно на областния управител и на министъра на вътрешните работи. 

 Обявяване на заповеди по министерства, звена, служби и други 
оперативни структури за участие на техни служители и звена в 
СНАВР; 

 Извършване на СНАВР от силите; 

 Обявяване на заповеди по министерства, звена, служби и други 
оперативни структури за прекратяване на бедственото положение; 

 Възстановяване мирновременния ритъм на живот с ликвидиране на 
последствията от бедствието.  

 
6.3.1. Щаб за координация и взаимодействие на Столична община. 
Със Заповед на кмета на Столична община се създава  щаб за координация 

и взаимодействие за района на  наводнението. 
 
6.3.2. 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  наводнението. 
 

6.3.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при  
наводнения.                                                                                                                                             
         За защита на населението на Столична община при  наводнения се 
извършват определени дейности. Дейностите  се изпълняват от звена, служби и 
други оперативни структури от единната спасителна система:  
              1. Министерства и ведомства; 
              2. Общини /райони/; 
              3. Търговски дружества и еднолични търговци; 
              4. Центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни 
заведения; 
              5.Юридически лица с нестопанска цел, включително доброволни 
формирования (по чл. 41); 
              6. Въоръжените сили.  
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6.3.4. Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън 
територията на наводнението.  

 
В Столична община има извадки от плановете за провеждане на СНАВР в 

районите на Столична община, общинските фирми и предприятия, юридически и 
физически лица са изградени Щабове за реагиране и ликвидиране на последици 
от наводнение. Съставът им е предимно от персонала. 

Доброволни формирования. В Столична община е в процес на изграждане и 
формиране на такова - състав от 266 човека, към 31.12.2011 г са организирани и 
обучени 15 души доброволци. 

Сили и средства на районите. Тук попада единствено щатния списъчен 
състав на районните администрации, той и Щаб за координация на силите при 
наводнения. 

Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на 
района. Не се упоменават в частност, но са посочени в общ разчет като сили на 
структурите в Списъка на силите на Столична община. 

Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и Юридически  
лица с нестопанска цел. Не са създадени на този етап на територията на 
всички райони на Столична община.  

 
7.  РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 

ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС И 
НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА НАВОДНЕНИЕ. 

 
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. 
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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; 
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. 

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. 
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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. 

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 наводнението – произход, 

мащаби, прогноза за развитие; 
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● 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 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: 
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● 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 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 ( ОД ССС). Крайните 
постове – 26 на брой, са при дежурните по Районните съвети (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. 

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 № РД-09-3540/ 02.07.2008 г.. С помощта на цифровите УКВ радиостанции 
са организирани три радиомрежи: 
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 Радиомрежа № 1 за речева връзка с главната радиостанция, тази 
при ОД по ССС; 

 Радиомрежа № 2 за речева връзка с главната радиостанция, тази 
при ОД по РСС /на райони Панчарево, Искър, Кремиковци, Нови 
Искър, Връбница, Надежда, Овча купел, Банкя и Витоша/; 

 Радиомрежа № 3 за предаване на данни със скорост 1,2 kBit/s с 
главната радиостанция, тази при ОД по ССС.  

Радиосредствата са УКВ р/ст. „VARTEX”- стационарни, мобилни и 
портативни.  

В краен случай информацията може да бъде предадена поотделно до всеки 
дежурен чрез телефона по изградената национална мрежа на VIVACOM-БТК. 

Системата за оповестяване осигурява относително автоматизиран обем на 
информация само между дежурния по ССС от една страна и дежурните по РСС, от 
друга. 

Всеки дежурен по РСС след получаване на сигнал или разпореждане по 
ТКО, УКВ р/ст. или телефона, предава получената информация по телефона 
/стационарен и GSM/ на своя кмет, на членовете на съвета по сигурност.  

 
8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ 

НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА. 
 

Ежегодно се извършва актуализация на данните за силите и средствата от 
съставните части на Единната спасителна система, които се отразяват в 
приложение 7 към настоящият план.   

 
9. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА 

ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА. 
 

Основните съставни части (чл. 20 от ЗЗБ) на Единната спасителна система 
осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на 
наводнения , тяхната оценка и незабавни действия.  

Другите съставни части (чл. 23, ал. 1 от ЗЗБ) на ЕСС предоставят помощ 
при поискване съгласно плановете за защита при бедствия. 

Въоръжените сили (чл. 23, ал. 2 от ЗЗБ) предоставят помощ при провеждане 
на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи с разрешение на 
министъра на отбраната въз основа на искане от кмета на Столична община до 
Областния управител,а от там до министъра на отбраната. 

Кметът на Столична община може да включва в дейностите по защитата на 
населението и създаденото доброволно формирование, което се привежда в 
готовност за използване по заповед съгласно Плана за привеждане в готовност за 
използване при бедствие на доброволното формирование към Столична община 
до Д+3. 
 
 10.МЕТЕОРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ НАВОДНЕНИЯ. 

Метерологично осигуряване: 

За получаване на метеорологични данни се използва НИМХ - БАН /СУ 
„ПБЗН”/.  

 Срокове за измерване и донесения: 

- за метеорологична информация – през 3 часа. 

 - за хидрометеорологична информация – през 2 часа. 
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- обобщени сводки и прогнози – ежедневно към 18:00 часа. 

Донесения: 

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. 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 
1.  Закон за защита при бедствия.  

  
2.  Закон за водите. 

 
3.  Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

 
4.  Закон за Министерство на вътрешните работи и Правилник за 

прилагане на закона за МВР. 
 

5.  Закон за БЧК. 
 

6.  Закон за бюджета на ДОО. 
 

7.  Закон за националната система за спешни повиквания с единен 
Европейски номер 112. 
 

8.  Закон за професионалното образование и обучение. 
9.  Закон за здравето. 

 
10.  Закон за Българската агенция по безопасност на храните. 

 
11.  ПМС № 58 от 06.04.2010 г. Правилник за организацията и дейността 

на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 
към Министерски съвет. 
 

12.  ПМС № 70 от 27.03.2009 г. Наредба за ранното предупреждение и 
оповестяване при бедствия. 
 

13.  ПМС № 197 от 3 август 2004 г.  за Националния медицински 
координационен център /НМКЦ/. 
 

14.  ПМС № 258 от 2 декември 2005 г. за дейностите и задачите по 
отбранително-мобилизационна подготовка на органите на 
изпълнителната власт и юридическите лица с военновременни задачи. 
 

15.  ПМС № 212 от 10.11.1993 г. за организиране на денонощното 
дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно 
положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии. 
 
 
 

16.  ПМС № 3 от 10.01.2009 г. Наредба за реда за създаване, 
съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на 
запасите от индивидуални средства за защита. 
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17.  ПМС № 60 от 17.03.2009 г. Наредба за реда за изграждане, 

поддържане и използване на колективни средства за защита. 
 

18.  ПМС № 434 от 19.11.1997 г. Наредба за редът за създаването, 
поддържането, експлоатацията и развитието на Национална 
автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния 
гама- фон в Република България. 
 

19.  Решение № 751 от 14 октомври 2011 г. на Министерски съвет. 
20.  Заповед № РД 09-1242/14.08.2009 г. на Министерство на 

образованието. 
 

21.  Решение № 28 на Столичния общински съвет от 27.01.2011 г. за 
създаване на доброволно формирование за защита при бедствия и 
ликвидиране на последиците от тях на територията на Столична 
община. 
 

22.  Заповед № РД-09-3540 от 02.07.2008 г. на кмета на Столична община 
за УКВ радиосредства за оповестяване и управление на Столична 
община при преминаване от мирно на военно положение и 
управление при кризи. 
 

23.  Наредба № Із-3147 от 12.12.2011 г. за реда за осъществяване на 
превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на 
населението на Министерство на вътрешните работи. 
 

24.  Инструкция № Із-2401 от 16 септември 2011 г. за химическа, 
биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, 
свързани с опасни вещества и материали. 
 

25.  Инструкция № Із-2695 от 18 октомври 2011 г. за реда за 
осъществяване на оперативна защита при наводнения. 
 

26.  Устав на БЧК и Правилник за устройството и дейността на ПСС. 
 

27.  Инструкция № 2/05.07.2004 г. за подготовката и обучението в детските 
градини за действие при възникване на бедствия. 
 

28.  Договор за функциониране на Европейския съюз. 
 

29.  Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно 
установяване означаването на европейски критични инфраструктури и 
оценка на необходимостта от подобряване на тяхната защита. 
 

30.  Решение 2007 /162/ ЕО, Евратом на Съвета от 5 март 2007 г. за 
създаване на финансов инструмент в областта на гражданската 
защита. 
 
 
 

31.  Решение 2007/779/ЕО на Съвета от 8 ноември 2007 г. за изменение на 
Решение 2001 /792/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. за създаване 
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на общностен механизъм за гражданска защита. 
 

Планът за защита на населението при бедствия част II – 
Защита при наводнения се актуализира ежегодно! 

 
Настоящият план е актуализиран на 04.02.2016 г. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
1. Потенциално опасни обекти от сектор „Водни системи” . 
2. Карта - Потенциално опасни обекти от сектор „Водни системи” 

(РЕКА ВЛАДАЙСКА). 
3. Карта - Потенциално опасни обекти от сектор „Водни системи” 

(РЕКА ПЕРЛОВСКА). 
4. Рискова характеристика на река Владайска. 
5. Рискова характеристика на река Перловска. 
6. Сили и средства на Единната спасителна система, разположени 

на територията на Столична община и на Район „Оборище”. 
7. Възникнали в миналото наводнения на територията на Столична 

община – Район „Оборище” /с Приложения № 1, 2 и 3/. 
 

 

 

 

 

инж. Пламен Петков 
 

 ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО „УОМП И ЗБ” 

 И  СЕКРЕТАР НА РСС 
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН “ОБОРИЩЕ” 
1505 гр.София , бул. “Мадрид” N: 1 , тел. 944 02 55, 815 76 10 

 

 
 

 

 
      Приложение № 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Потенциално - опасни обекти от сектор "Водни системи" 
          

  

 
 
        

№ Критични обекти 

Критични фактори 
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22. Коритото на  Р. Перловска  17 5 13 3 8 8 7 61 

23. 
Покрита част на река 
Перловска 

14 5 13 3 8 8 7 58 

24. Коритото на р. Владайска 17 5 13 3 8 8 7 61 

Сумарна оценка за сектора: 48 15 39 9 24 24 21 160 
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН “ОБОРИЩЕ” 
1505 гр.София , бул. “Мадрид” N: 1 , тел. 944 02 55, 815 76 10 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ОБЕКТИ ОТ „ВОДНИ СИСТЕМИ” 

 

(РЕКА ВЛАДАЙСКА) 
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН “ОБОРИЩЕ” 
1505 гр.София , бул. “Мадрид” N: 1 , тел. 944 02 55, 815 76 10 

 

 

Приложение 3 

 

ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ОБЕКТИ ОТ „ВОДНИ СИСТЕМИ” 

(РЕКА ПЕРЛОВСКА) 
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН “ОБОРИЩЕ” 
1505 гр.София , бул. “Мадрид” N: 1 , тел. 944 02 55, 815 76 10 

 

 

 

Приложение № 4 

 

 

 

РИСКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

НА 
 
Обект: Река Владайска. 

Община: Столична община -  Район “Оборище”. 

Дата на изготвяне: 03.06.2008г. 

 
Изготвил  рисковата характеристика: инж. Пламен Петков 

1.Собственост на обекта. Адрес на собственика. 
  Столична община -  Район “Оборище”, бул. „Мадрид” № 1 
 

2. Характеристика на района, където е разположен обектът в т.ч.: 

 2.1. Географско разположение. 

Извира от северните склонове на Витоша под Черни връх. В с.Владая 
реката приема водите на притока си Бистра река. Минава през селото със стръмни 
високи брегове. Леглото на коритото е със здрави едри камъни. Под селото се 
зауства притокът – река Планиница. 

В Район „Оборище” протича в участъка от Лъвов мост до мостовете на 
Сточна гара с дължина 0,75 км. Реката  е коригирана с каменно – бетоново корито. 

 
2.2. Най близко разположени местта. 
 

        Най – близко е разположен булевард „Сливница” с прилежащите му 
обществени и жилищни сгради.   
 

2.3. Климатични характеристики. 
 

Климатична таблица 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Средна 
максимална 

дневна 
температура 

(°C) 

2,2 4,9 9,8 15,7 20,3 23,5 25,9 26,0 22,6 16,6 9,6 4,1 15,1 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%B9
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Климатична таблица 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Средна 
минимална 

дневна 
температура 

(°C) 

−4,9 −2,9 0,3 4,8 9,0 12,1 13,8 13,4 10,4 5,7 1,2 −2,7 5 

Валежи (mm) 28 31 38 51 73 75 63 51 38 35 48 40 572 

Брой на дните 
с валежи 

10 10 10 12 14 13 10 8 7 7 9 11 121 

 
- вятър: - средна скорост – до  1,5 м. / sek.; 
               - максимална скорост – 3 м. / sek.; 
               - основно направление на вятъра – северозапад – югоизток.                           
 
 2.4. Геофизическа характеристика. 

Големия наклон на речното корито при с. Владая при провеждане на 
високи води води до частично удълбаване на кюнето на реката и 
подкопаване на бреговете и.   

В критичните участъци от реката разрушените берми и каменната 
облицовка при високи води водят до заливане на отделни мазета и партерни 
етажи на жилищни сгради и тревни площи. 

 
 2.5. Води - / реки, канали, водоеми, подпочвени води /. 

Главната река е река Владайска. Притоци на реката са: - р. Суха Лешница,  
р. Бистришка река, р. Планинишка река , р. Домуз дере  и р. Суходолска.    

Средни подпочвени води. 
Няма изградени микроязовири и канали за промишлено водоснадбяване. 
 
2.6. Инженерна оценка на реката. 
Пропускателната способност на мостовете, и профила на реката е от един и 

същи порядък с оразмерителните водни количества. Построяването на корекцията 
в отделните участъци в града е извършвано по различно време, което е дало 
отражение върху конструкцията на мостовете, оградните стени и дъното. Най-
старите мостове / в централната градска част / са сводови. Напречното сечение на 
коригирания профил постепенно се увеличава по посока на течението. Не се 
наблюдава предизвикващо безпокойство от намаляване широчината на реката 
при мостовете.  

Пропускателната способност на речното легло се намалява допълнително 
от обстоятелството, че то не се поддържа и е замърсено със строителни, битови и 
индустриални отпадъци, храсти, автомобилни гуми и др. 

Може да се очаква, че при протичането на високи вълни, подприщването, 
което се предизвиква от малката пропускна способност но речното легло след 
моста на ул. „І-ва българска армия”, ще се разпространи срещу течението и до 
района на Сточна гара. 

 
 
 
 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80
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Направено е хидравлично изследване на речното корито за 
определяне на проводимостта му. – табл.1 

Таблица 1 

 
 

Подприщвания и преливащи водни количества в критичните , 
застрашени от наводнения сечения на реката - табл.2 

 

№ Сечение Qф 
Q 

1% 
Q 

0.1% 
Hф 

ωмо
ст 

Zrc 

Нал.
на 

прел
и 
ва 
не 

Q 
max 

Q 
мост 

Q 
прел 

H 
H 

прел 

1. Сточна гара 200 150 240 2,10 42,5 0,75  273 240  0,65  

 
Километраж, средни надлъжни наклони и максимални водни 

количества 
 

Характерно 
място по реката 

Км. 
Среден 

надлъжен 
наклон 

Qпр.ш./ m / s / Qхидролог/ m / s / 

леви десни общо 1 % 0,1 % 

Лъвов мост 5,5 3,0 98 63 161 144 229 

ул. Г. С. Раковски” 5,1 4,7 100 68 168 147 235 

Сточна гара 4,8 4,4 102 72 174 150 240 

 
Нормални и форсирани водни количества, съпоставени с водните 

количества с вероятност за повишение 1% и 0,1 % в характерни сечения на 
реката 

 

№ Сечение 

Оразмерителни Гарантирани 

Qn Q 1% Qф Q 0,1% 

m 3 / s m 3 / s m 3 / s m 3 / s 

1. 
Мост на ул. Г. С. 
Раковски” 

171 147 281 235 

2. 
Моставе на Сточна 
гара 

125 150 200 240 

 

3. Състояние на обекта. 

 Водосборният басейн на р.Владайска заема част от северните и 
северозападни склонове на Витоша. Формата му е неправилна с обща дължина 
около 20км и ширина варираща от 3 до 8км. В релефно отношение може да се 
раздели на две части: - високо планинска с площ 52 км2 /до хидрометерична 
станция при Княжево/ с типичен планински характер, характерен с големи 
надлъжни и напречни наклони на скатовете, стръмни склонове залесени предимно 
с широколистни гори и отделни малки райони с борови насаждения. Частта от 

№ 
по 

ред 
Участък 

Сече 
ние 

I 
дъно 

Форсирана проводимост Нормална проводимост 

Hф ωф Vф Qф Frф Hn ωn Vn Qn Frn 

%      m m
2
 m/s m

3
/s  

1. 
Лъвов мост – 
ул. „Раковс - 
ки” 

Мост на 
ул. „Раков 
Ски” 

5,43 2,40 53,6 5,25 281 1,44 1,80 38,9 4,41 171 1,35 

2. 
Ул. 
„Раковски” – 
Сточна гара 

Мост на 
Сточна 
гара 

4,33 2,10 46,2 4,33 200 1,12 1,60 34,1 3,66 124 1,05 
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водосборния басейн около 44,60 км2 обхваща градска част, застроена почти 
изцяло с жилищни райони. 
 
6 ти участък: 
 

От моста при Сточна гара нагоре до бул."Княгиня Мария Луиза " е 
изпълнена каменна корекция с профил:  

 
          В района на Сточна гара има два моста, разположени един до друг. По 
тях се осъществява кръговото движение на автомобилите. Практически те са 
еднакви. Ширината на пътното платно е 30 м.  

          Мостът на ул. „Г. С. Раковски” е с височина на светлия отвор / в 
средата на моста / 2,70 м, а височината на пътното платно е 3,85 м. Котата на 
пътното платно е 534,50 м. 

Непосредствено преди Лъвов мост”  се възстановява коригирания профил с 
едно малко корито и широчина 22,0 м.  

Широчината на профила при „Лъвов мост” е увеличена до 24 м.  
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3.1. Площ. 

Площа на водосборната област на река Владайска е - 96 км2. 
  

3.2. Транспортна инфраструктура в и до обектта. 

Има достъп до речното корито. Има изградени рампи за почистване на 
реката. 

  

3.3. Характеристика и състояние на сградния фонд. 

По поречието на река Владайска има изградени жилищни и  
обществени  сгради, магазини и складове. По цялото поречие реката има 
изградени диги. 

3.4. От кои сектор е обектът. 

Обектът е от сектор “Водни системи”. 

3.5. Опасни технологии. 

Няма такива. 

3.6. Оценка на материалните активи на обекта. 

- стойност на сградния фонд – няма; 
- стойност на оборудването на сградния фонд – няма; 
- суровини, материали, готова продукция – няма; 
Няма назначен специален персонал. Реката ежегодно се почиства от “В и К” 
ЕАД. 

5. Връзка с други обекти на територията на Столична община. 
 

Има връзка с нейните притоци - река Суха Лешница, река Бистришка река, 
река Планинишка река при с. Владая, река Домуз дере – ляв приток, която се 
влива преди бул. “Овча купел”, река Суходолска  - ляв приток, която се влива при 
кв. “Бенковски”.; 
  
 5. Възможни заплахи за обекта: 
 
 Външни заплахи. 

 
- наводнение – препълване и преливане на речното корито при високи 

води. 
Както се вижда от табл. 2, от критичното сечение, подуването не превишава 

по големина височината на горното строене на моста , т.е. преливане не може да 
има, дори и за изключително високите гарантирани водни количества, с 
вероятност за превишение 0.1 %. 

Изводи: 

1.  Изключително застрашено от преливане е сечението при моста на 

ул. "1-ва българска армия". Тук изчисленията показват, че от гарантийното 

водно количество 248 м3/s около 181 м3/s ще протекат под моста, а останалите  
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67 м3/s ще прелеят и наводнят околните ниско разположени и застроени терени. 

Ако изчисленията се проведат с оразмерителното водно количество 155 м3/s, се 

оказва, че те могат да бъдат проведени само с подуване на водното ниво, което е 

почти равно на височината на горното строене на моста. 

2.  Мостовете, разположени, след горния – а именно мостът на ул. "Жак 

Дюкло", мостът на "Топлоремонтстрой" и мостът на ул."Одеса" са с 

изключително малка проводимост, особено последния. Речното легло в този 

участък, което вероятно някога е било коригирано, е в силно занемарено 

състояние. То е обрасло с храсти, бурени, дървета, така че не е в състояние да 

проведе повече от 50 м3/s без да наводни околните терени /за сравнение 

проводимостта на корекцията на р.Владайска в коригираната централна част 

надвишава 200 м3/s /. Следи от дига има само по левия бряг на реката, десният 

бряг е по-нисък и застроените терени по десния бряг остават незащитени. 

Недобре проектираното и лошо поддържано водовземно съоръжение, 

разположено след ж. п. линията, също създава подприщвания на водните нива в 

този участък с малка проводимост. 

3.  За водни количества над 50 м3/s, целият участък след моста на 

ул."1-ва Българска армия" е застрашен от наводняване, като при по-

значителни високи вълни, подприщванията, създадени от малката 

проводимост на леглото и на мостовите съоръжения в него могат да се 

разпрострят на значителни разстояния, включително и до района на 

Сточна гара. 

 

5. 2. Възможни заплахи произтичащи от самия обект. 

Обектът сам по себе си е изложен на заплаха. Критични са участъците 
както следва: 

5.2.1. От бул. “Академик Никола Гешов” до Сточна гара. 

Поради голямата скорост на водата речното дъно, кюнето и коло 2 / 3 
от ширината на бермите са разрушени. Липсва част от каменната облицовка. 
Голяма част от бермите са с изровена циментова замазка и са обрасли с 
трева. Има наноси от пясък. Кюнето на реката при Лъвов мост и още 200м. по 
течението на реката е с разместени камъни  които на места липсват. 

5.3. Налична информация за претърпяни загуби от минали бедствия и 
аварии. 

Наводнението на 6.06.1992 година в кв."Орландовци" засегна предимно 
физически лица. Бяха наводнени и затлачени с тиня дворове, градини, 
приземни и подземни етажи на сгради, замърсявания от подприщването на 
подземната канализация. Жертви няма, а щетите възлизат по съвременни 
цени на около 30 - 40 млн.лв. То възникна /не за първи път в района / , преди 
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всичко поради недостатъчно оразмерената хидравлически корекция на река 
Владайска - тясно корито, мостове с ниска проводимост / при ул. 
"Новградец" и водохващането под него /, от лошото поддържане /по-скоро 
неподдържане / на коригираното корито /обрастване с растителност, 
затлачване с речни наноси и множество отпадъци от всякакъв вид/, от липса 
на защитни мерки с изключение на Топлоремонтстрой, който с налични 
машини почиства отворите на построения от него мост. фактът, че по-големи 
водни количества /около два пъти по-високи/ се провеждат безпрепятствено 
от коригираното корито на реката над този участък, достатъчно 
красноречиво говори за едно радикално решение на проблема - 
продължаване на зиданата корекция от бул."1-ва българска армия" и надолу 
със същата или не много намалена проводимост около 250 м3/с. Необходима 
е, разбира се, точна хидроложка и социално-икономическа оценка за вземане 
на най-правилното решение. 

Няма информация за нанесени щети в Район „Оборище”. 
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН “ОБОРИЩЕ” 
1505 гр.София , бул. “Мадрид” N: 1 , тел. 944 02 55, 815 76 10 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

РИСКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

НА 
 

Обект: Река Перловска. 

Община: Столична община – Район „Оборище”. 

Дата на изготвяне: 03.06.2008г. 

 
Изготвили рисковата характеристика: инж. Пламен Петков 

1.Собственост на обекта. Адрес на собственика. 
  Столична община - Район „Оборище”  бул. “Мадрид” № 1. 
 2. Характеристика на района, където е разположен обектът в т.ч.: 

2.1. Географско разположение. 

Река Перловска е приток на река Владайска. Реката се формира от 
сливането на река Боянска бара и река Дреновичка в района на НДК. Преминава 
през центъра на гр.София и през гъсто населени квартали /Х. Димитър, кв. 
„Герена” След бул."Владимир Вазов", при малашевски гробища се слива с река 
Слатинска и двете образуват река Подуенска. Дължината на реката е около 10,30 
км. Водосборната и площ до р.Слатинска е 47,73 км2. 

В Район „Оборище” протича в участъка от моста на ул. „Шипка” до бул. 
„Генерал Данаил Николаев” с дължина 0,955 км. Реката е коригирана с каменно – 
бетоново корито. Участъка от бул. „Мадрид” до бул. „Генерал Данаил Николаев” е 
покрит. 

 
 2.2. Най близко разположени местта. 
 

Най – близко са разположени булевардите „Евлоги Георгиев” и проф. 
„Милко Бичев” с прилежащите им обществени и жилищни сгради, гаражи и 
бензиностанции. 
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 2.3. Климатични характеристики. 
 

Климатична таблица 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Средна 
максимална 

дневна 
температура 

(°C) 

2,2 4,9 9,8 15,7 20,3 23,5 25,9 26,0 22,6 16,6 9,6 4,1 15,1 

Средна 
минимална 

дневна 
температура 

(°C) 

−4,9 −2,9 0,3 4,8 9,0 12,1 13,8 13,4 10,4 5,7 1,2 −2,7 5 

Валежи (mm) 28 31 38 51 73 75 63 51 38 35 48 40 572 

Брой на дните 
с валежи 

10 10 10 12 14 13 10 8 7 7 9 11 121 

 
 
- вятър: - средна скорост -  2 м. / sek.; 
               - максимална скорост -  5,5 м. / sek.; 
               - основно направление на вятъра – запад / изток; 
 
 2.4. Геофизическа характеристика. 

4- ти участък 

От бул. „Генерал Данаил Николаев”  до бул."Мадрид" реката е покрита. 
Напречният профил е: 
 
   

 
 

Мостът на реката при бул. „Янко Сакъзов” е същевременно изход на 
покритата част на корекцията с одължина около 500 м, вкл. преминаването под 
ж.п. линията. Напречния профил е: 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80
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В десния скат е заустен голям колектор с диаметър 1,60 м.  

 
5- ти участък 

Мостът на ул. „Оборище” – железобетонен със светла височина от 
бермата 1,70 м. Пред и след моста има метални кутии на същата височина, 
като долния ръб на носещата греда. 

Мостът при ВА „Г. С. Раковски” е железобетонов с hсветло = 1,80 м . Има 
общо стеснение на профила на корекцията с около 1,5 м.  
 
 2.5. Води - / реки, канали, водоеми, подпочвени води /. 
 

Главната река е река Перловска. Реката има два притока – река Боянска и 
река Дреновичка; 

Средни подпочвени води; 
Няма изградени микроязовири и канали за промишлено водоснадбяване. 
 
2.6. Инженерна оценка на реката. 
 
Река Перловска е изцяло коригирана с напречно сечение двоен трапец, 

облицован с бетон или каменна зидария. Размерите на двойния трапец се 
увеличават надолу по течението на реката и са в състояние да проведат 
оразмерителното водно количество с  обезпеченост 1%.  

Направено е хидравлично изследване на речното корито за определяне на 
проводимостта му. – табл.1 

 

№ 
по 

ред 
Участък Сечение 

I 
дън

о 

Форсирана проводимост Нормална проводимост 

Hф ωф Vф Qф Frф Hn ωn Vn Qn Frn 

%      m m
2
 m/s m

3
/s  

1. 

Пл. Орлов 
мост- 
ул.”Брод” 

Бул. „Янко 
Сакъзов” 

5,12 2,40 26,88 4,99 134 1,12 1,80 19,92 4,42 88 1,13 

Ул. „Брод” 5,12 2,00 22,10 3,23 71,5 0,60 1,70 19,00 2,50 47,5 0,40 
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Подприщвания и прелимащи водни количества  в критичните , 
застрашени от наводнения сечения на реката - табл.2 

 

№ Сечение Q 
Q 

1% 
Q 

0.1% 
Hф 

ωмо
ст 

Zrc 

Нал.
на 

пре
ли 
ва 
не 

Q 
max 

Q 
мост 

Q 
прел 

H 
H 

прел 

1. 
Мост на ул. „Янко 
Сакъзов” 

134 - 161 2,40 26,9 1,50 не 211 161 - 0,43 - 

2. Надлез „Чавдар” 143 96 166 2,40 33,18 1,00 не 202 166 - 0,33 - 

 
Километраж, средни надлъжни наклони и максимални водни 

количества 
 

Характерно 
място по реката 

Км. 
Среден 

надлъжен 
наклон 

Qпр.ш./ m / s / Qхидролог/ m / s / 

леви десни общо 1 % 0,1 % 

Ул. „Шипка” 3,7 5,2 30 60 90 92 158 

Бул. „Я. Сакъзов” 3,2 5,2 32 60 92 93 161 

Ул. „Брод” 2,6 5,2 34 63 97 94 164 

 
Нормални и форсирани водни количества, съпоставени с водните 

количества с вероятност за повишение 1% и 0,1 % в характерни сечения на 
реката 

 

№ Сечение 

Оразмерителни Гарантирани 

Qn Q 1% Qф Q 0,1% 

m 3 / s m 3 / s m 3 / s m 3 / s 
10. Бул. „Янко Сакъзов” 88 93 134 161 

12. Надлез „Чавдар” 92 96 143 166 

 
Забележка: * В тези сечения напречните размери на моста или участъка 

след него са по – малки в сравнение с тези на коригираното речно легло 
пред моста. Ето защо при тях се наблюдава подприщване и евентуално 
преливане. 

 
 3. Състояние на обекта. 

 3.1. Площ. 

Водосбора на река Перловска е  - 47,73 км.2. 
 
 3.2. Транспортна инфраструктура в и до обектта. 

Няма изградени технологични рампи в участъците както следва: 

             -    бул. „Янко Сакъзов” – ул. „Оборище”; 

            -    ул. „Оборище” - Военна академия. 

 3.3. Характеристика и състояние на сградния фонд. 

По поречието на река Перловска има изградени жилищни и  
административни сгради,  магазини, складове и др.  
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 3.4. От кои сектор е обектът. 

Обектът е от сектор “Водни системи”. 

 

 3.5. Опасни технологии. 
Няма такива. 
 
 3.6. Оценка на материалните активи на обекта. 
 
- стойност на сградния фонд – няма; 
- стойност на оборудването на сградния фонд – няма; 
- суровини, материали, готова продукция – няма; 
- численост на персонала. 
Няма назначен специален персонал. Реката ежегодно се почиства от “В и К” 
ЕАД. 
 
 4. Връзка с други обекти на територията на Столична община. 
 

Има връзка с нейните притоци – река Дреновичка и река Боянска.; 
  
 5. Възможни заплахи за обекта: 
 
 Външни заплахи. 

 
- наводнение – препълване и преливане на речното корито при високи 

води. 
Както се вижда от табл. 2, критичните сечения по трасето на река 
Перловска, 

подуването е в рамките на височината на горното строене на мостовете.  
Наднормения воден поток в общи линии ще се отклони по бул. "Евлоги 

Георгиев" и ще наводни пресечни улици и  околните терени. 
Общо взето по цялата си дължина на протичане в района, река Перловска 

при достатъчно поддържано коригирано легло е в състояние да поеме и проведе 
не само оразмерителните, но и гарантираните водни количества.  

 

6. 2. Възможни заплахи произтичащи от самия обект. 
 

Обектът сам по себе си е изложен на заплаха. Критични са участъците 
както следва: 
 

5.2.1. От Военна академия до бул. “Мадрид”. 
 
Извършен е основен ремонт на бермите и кюнето на реката в този 

участък. Същите са стоманобетонни. Има прораснали храсти на отделни 
места от участъка. Същия не позволява разлив при високи води. 
 

5.3.Налична информация за претърпяни загуби от минали бедствия и 
аварии. 
 
През лятото на 2005 г., пролетта и лятото но 2006 г, и пролетта на  

2007 г. при обилните валежи на територията на столицата няма наводнени 
жилищни и обществени сгради, магазини, складове и пр. 
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН “ОБОРИЩЕ” 
1505 гр.София , бул. “Мадрид” N: 1 , тел: 815 76 10 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

СИЛИ И СРЕДСТВА НА СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ 

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – МВР 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО – 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ НАВОДНЕНИЯ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ 

1, Личен състав 500 души 

2. Автомобили за пожарогасене 38 

3. Отводнителени автомобили 2 

4. Аварийно-спасителни автомобили 12 

5. Пожарни осигуряващи автомобили-помпени станции 2 

6. Пожарни осигуряващи автомобили-шлангови автомобили 2 

7. Пожарен осигуряващ автомобил-електрогенераторна станция 1 

8. ЗИЛ 131- бордови 2 

9. Пожарен медицински автомобил 3 

10. Електрически помпи – потопяеми 12 

11. Лодки с извънбордови двигател 5 

12. Моторни помпи 12 

13. Водолазна станция 1 

14. Верижен багер 1 

15. Мобилен команден пункт 1 

 

СИЛИ И СРЕДСТВА НА ДИРЕКЦИЯ 

„СИГУРНОСТ”, ЗВЕНОТО „АСД” И ДОБРОВОЛНОТО ФОРМИРОВАНИЕ НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СНАВР ПРИ НАВОДНЕНИЯ 

   

№ НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ 

1, Личен състав 93 души 

2. Моторни триони 6 

3. Моторни помпи 6 

4. Лодки с извън бордови двигатели 3 

5. Ремарке 2 

6. Автомобили с нормална проводимост 2 

7. Автомобили с повишена проходимост 4 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ 

8. Лекотоварен автомобил до 4 тона 1 

9. Специално работно облекло 93 

10. Спасителни жилетки 40 

11. Индивидуални средства за защита 100 

12. Респиратори 50 

13. Тупалки за борба с огъня 50 

14. Ударна бормашина 3 

15. Флекс 2 

16. Генератор за електрически ток 1 

17. Заваръчен апарат 1 

18 Фенери 15 
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН “ОБОРИЩЕ” 
1505 гр.София , бул. “Мадрид” N: 1 , тел. 944 02 55, 815 76 10 

 

 
 

              

          Приложение 7 

     

 
 
 
 
 
         

Възникнали в миналото наводнения 
 на територията на  Столична община - Район "Оборище"  

 

Наводнения Неблагоприятни последици върху 
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" Владайска 

16.06. 
1969 г. 

Обилни  
валежи 

1,1 2 не не не да не не не Прил.1 
1:7000 

Владайска 
10.12. 
1971 г. 

Обилно  
снеготоп

ене 
0,9 2 не не не да не не не Прил.2 

1:7000 

Перловска 
22.06. 
1983 г. 

Обилни  
валежи 

1,6 7 не не не да не не не Прил.3 
1:7000 

 
 
 
 
 
 
 



 48  

РЕКА ВЛАДАЙСКА 
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