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I.Цел, обхват, описание на ситуацията, приети условия за планиране.
1.Цел
Целта на плана е:


Да се намали риска и да се намалят или ликвидират последствията в случаи на
аварии с радиоактивни източници.



Да се предотвратят детерминистичните ефекти за здравето на населението като се
предприемат действия преди или скоро след излагането на лъчение и като се
предприемат мерки

за

населението

и работещите, индивидуалните дози,

получени от тях в случай на авария да са поддетерминистичните здравни ефекти.


Да се намали риска от стохастични здравни ефекти, колкото разумно ниско е
допустимо като се предприемат защитни мерки, съгласно изискванията на МААЕ и
се предприемат мерки, работещите по ликвидиране на аварията получат дози под
установените в изискванията на МААЕ.

2.Обхват.
Територията на цялата или части от общината, в зависимост от радиоактивната заплаха
или авария в зависимост от източника и характеристиките и. Рязкото увеличаване на
замърсеността на въздуха, почвата, водоизточниците, храните и фуражите при
радиоактивно заразяване ще наложи да се вземат спешни мерки за защита на населението,
да се определят поведението и действията на хората в условията на повишена радиация
при строг дозиметричен контрол
3.Описание на ситуацията.
Опасност от радиоактивно замърсяване в община Садово може да възникне вследствие на
обща радиационна авария в АЕЦ Козлодуй или при трансграничен пренос в резултат на
авария в АЕЦ от съседни страни.
Радиационната авария представлява нарушаване границите на безопасна експлоатация,
при което радиоактивни продукти или йонизиращи лъчения излизат извън пределните
норми и се налага прекратяване на нормалната работа на съдържащи източници на
йонизиращи лъчения устройства и оборудване.
Рязкото увеличаване на замърсеността на въздуха, почвата, водоизточниците, храните и
фуражите с радионуклеиди ще наложи да се вземат спешни мерки за защита на
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населението, да се определят поведението и действията на хората в условията на повишена
радиация при строг дозиметричен контрол.
Авариите с радиоактивни източници обхващат широк диапазон, като включват намерени
радиоактивни източници или материал, замърсени площи или предмети, загубени или
липсващи източници, източници без защита, аварии в лаборатории, промишлени или
изследователски обекти, както и транспортни аварии свързани с радиоактивни източници.
4.Приети условия за планиране;
За провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР)
при радиационна авария се създава групировка от сили включваща силите на
териториалните поделения и структури на министерствата и ведомствата МВР, РУ ПБС, В
и К, EVN- България, БТК, ОПУ и други фирми от общината, РЗИ, РИОСВ и БДИБР.
Сили и средства от съседни общини се привличат за участие в спасителните и аварийни
работи по решение на Областния управител.
Ръководството на общината незабавно привежда в готовност групировка от сили и
средства за провеждане в кратки срокове на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи.
Основните усилия се насочват в най-силно засегнатите населени места на Община Садово.
II.Последователност на действията:
1.Оперативна готовност.
ЩИПЗБ осъществява управлението на СНАВР от предварително оборудвано работно
място - зала на Общината или от оборудван изнесен пункт за управление (ПУ)
За работно място се използва залата на общинска администрация. Работното място е
осигурено с телефони както следва:


Дежурен Общ.СС: тел.: 03118 22 33; 0888438064.



Работно място на кмета: тел.031182250; тел/факс-031182500;



Работно място на Зам. кмета: 031182601 вътр.103; 0894790238



Работно място на членовете на щаба: 031182250; 031182233; тел. ТАП - 77



Работно място на гл. спец. „ЕТЗ“ 031182601 вътр.117,



Директните проводни телефонни канали до кризисния щаб на МДПБА, щаба на
общината и пострадалите се подават изведени на телефонни апарати ТАП -77.



За телексна и факсова връзка: факс 031182500 и телекс 44394.
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Кметовете на населени места ръководят изпълнението на СНАВР от работните си
места.

2.Активиране на плана и ресурсите.
При заплаха или настъпване на радиоактивно заразяване в общината Кметът обявява
„Бедствено положение“.
Копие от заповедта се изпраща незабавно на Областния управител.
Отправя се искане за допълнителни сили и средства към РД ПБЗН – Пловдив и БЧК.
Кметът на Общината, когато осъществява ръководство и координация на СНАВР изпраща
писмена информация за тяхното протичане.
Определените сили, средства и формированията на РС ПБЗН се привеждат в готовност от
ч + 2 до ч + 4. Сборно място за явяване на обектовите формирования е в районите на
съответните обекти.
Командирите на формирования проверяват наличието на личния състав и техниката,
получават задачи за инколониране и изнасяне към района на бедствието за извършване на
СНАВР.
Членовете на ЩИПЗБ след получаване на указанията и задачите за изпълнение от Кмета
на общината, всеки в рамките на своята компетентност и законосъобразие привеждат в
готовност своите сили и им поставят конкретни задачи според създадената обстановка за
провеждане на СНАВР в района на бедствието.
Взаимодействието между областните, общинските и обектовите сили и формирования се
организира от Кмета или Зам.кмета на общината чрез ОКИЦ, като се уточнява: редът за
изнасяне; разполагане в района и подхода към мястото на намеса; участъците и режима на
работа; реда за преминаване през отделните КПП; видовете осигуряване.
Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 7 от Закона за защита при бедствия Кмета на общината може да
поиска координацията на СНАВР да се извършва от областния управител.
При радиационно заразяване спасителните работи започват незабавно чрез оказване на
помощ и взаимопомощ на пострадали граждани. Действията се осъществяват чрез силите
на единната спасителна система дислоцирани на територията на общината и областта,
силите на полицията, териториални сили и последователно нарастване на усилията с
предоставените от вън сили и средства, силите на БТК, ЕVN, ВиК и останалите приведени
в готовност сили и средства.
3.Изпълнение на защитни действия и краткосрочни действия за овладяване.
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3.1.Експертизи

на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и

съоръжения:
Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо
изготвянето на експертизи - Приложение № 5 – Списък на сградите с масово пребиваване
на хора.
Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи: със заповед на кмета се
изграждат комисии за изготвяне на експертизи от налични и привлечени специалисти.
3.2.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за
управление, силите за реагиране и населението.
3.2.1.Наблюдение и ранно предупреждение:


АЯР е източник на информация при ядрена авария или радиационно замърсяване.



Разпространението на информацията се координира от Главна дирекция “Пожарна
безопасност и защита на населението”.



Информация за радиационната обстановка в страната и областта се използва и от
официалните бюлетини на централните телевизия и радио.



Информацията за населението в случай на авария с радиационни последствия
съдържа:
o кратко описание на събитието (дата, час, място, данни за естеството и хода на
аварията и последствията от нея);
o оценка и прогноза за развитието на аварията и последствията от нея;
o указания към населението за прилагане на мерки за радиационна защита
(укриване в помещения, защита на дихателните органи, провеждане на йодна
профилактика,

евакуация

или

временно

преселване,

използване

на

индивидуални средства за защита, ограничаване на консумацията на определени
хранителни продукти, лична радиационна хигиена);
o предприети действия на компетентните държавни органи за овладяване на
аварията и ограничаване на последствията;
o други сведения, факти или указания, важни за населението, по преценка на
компетентните държавни органи (включително разяснения по зададени въпроси
относно аварията).
3.2.2.Оповестяване – чрез оперативния дежурен в Общината.


Поддържане на сиренната система за оповестяване на населението;
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Поддържане на информационна връзка със РД ПБЗН гр. Пловдив и РС ПБЗНСадово, за получаване информация за радиационната авария, от която може да се
направят изводи за вероятната обстановка на територията на общината и евентуалните
поражения.

Оповестяване при опасност от възникване или възникнала радиационна авария и
трансгранични радиоактивни замърсявания.
а/На органите за управление
Оповестяването на административните и стопански ръководители, органите за управление,
силите и населението се осъществява от дежурните длъжностни лица по действуващата
свързочно оповестителна система с използване каналите на националната съобщителна
система, българското радио и телевизия, местните радиотраслационни възли и местните
кабелни телевизии.
Дежурният по Обл.СС оповестява общините от областта при възникване на радиационна
авария, след разпореждане на областния управител.
Ръководството на общината се оповестява от дежурния по Общ.СС.
Обектите се оповестяват от дежурния по обект или от охраната.
В работно време оповестяването завършва до Ч+3-5 минути, а в извън работно време -до Ч
+ 10 - 15 минути, от получаването на сигнала.
б/На силите и средствата
Оповестяването се извършва от оперативния дежурен по Общ.СС (кметове на населени
места) за териториалните невоенизирани формирования и от дежурния по обект (охраната)
за обектовите.
Оповестяването се извършва по предварително разработени и утвърдени схеми за
оповестяване по телефони и радиотелефони.
в/На населението
Оповестяването на населението от общината се извършва от оперативния дежурен по
Общ.СС след решение на Кмета на Общината.
Оперативният дежурен по Обл.СС - Пловдив е в състояние да отнема канала на Радио
Пловдив.
За оповестяване на населението освен местните радиопредаватели и радиовъзли се
използуват локални оповестителни системи и сирените монтирани на автомобилите на
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Гражданска защита, ПУ - Садово, РСПБЗН, местните кабелни оператора и изградения
оповестителски апарат по места.
3.2.3.Отговорни общински звена и длъжностни лица за осъществяване на дейността.


ЩИПЗБ за координация при бедствия.



Оперативна група за своевременно и непосредствено прогнозиране и ръководене на
спасителни и аварийни дейности.

Приложение № 1 от Плана за защита при бедствия.
3.3.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.
Обучението на органите за управление е задължително и става на основание чл. 14, ал.1 и
ал.2 от Закона за защита при бедствия. Обучението на силите за реагиране се организира и
извършва от съответните органи за управление на отделните звена и администрации за
изпълнение на дейности по защитата.
3.3.1.Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и
провеждане на обучението:


Зам.кмет на общината;



Гл.спец."Гражданска защита"



Директори на училища и детски градини.



Методическа помощ и координация се осъществява от РД ПБЗН .

3.3.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за
управление, силите за реагиране и населението при бедствия/аварии:


по заповед на Областния управител на Област Пловдив;



по план РД ПБЗН - Пловдив;



по решение на Кмета на Общината;



за учащите се - съгласно разработени планове,съгласувани с Кмета на Общината

3.3.3.Източници на финансиране.
В рамките на бюджета на компетентните органи провеждащи обучението и от други източници на
финансиране:


общински бюджет;



други източници на финансиране /спонсорство, дарения и др./.

3.4.Дейности за намаляване на риска.
Основна дейност за намаляване на риска от поражения е превантивната работа, а именно :
8
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обучение на управленските екип ;



обучение на населението;



обучение в системата на образованието ;



проверка на протичането на информация между Кмета на Общината, дежурния в
Общината, участниците в спасителни дейности;



изготвяне на указания - правила за гражданите за действия при радиационна авария
с цел излъчването им по средствата за масово осведомяване, а при необходимост и
с подвижни оповестителни системи монтирани на МПС.



Провеждане на целенасочени здравно просветни мероприятия за поведение на
населението при радиоактивно замърсяване – раздаване на населението на листовки
с просветна информация и указания за лична защита, здравна хигиена, безопасно
хранене и пиене на течности, подготовка за евентуална евакуация;

4.Изпълнение на дейности по възстановяване.
Провеждане на някои неотложни работи в районите на очаквано радиационно
замърсяване:


прогнозират се вероятните последствия от радиационно замърсяване;



предупреждава се населението за възможното бедствие и му се дават указания за
начините на действие и поведение;



подготвят се необходимите органи, сили и средства за извършване на СНАВР;



усилва се охраната на обществения ред от органите на МВР за недопускане на
безредици, паника, кражби, мародерства и други;



подготвят се и при необходимост се раздават индивидуални средства за защита, а
при недостиг се подготвят подръчни такива;



йодна профилактика по решение на МЗ

Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за
осъществяване на дейността:


Кмет на Община Садово;



Главен архитект

III.Организация и разпределение на отговорностите. Ръководство и координация
1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия:
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ЩИПЗБ се привежда в готовност до 15 мин.от подаването на сигнал "Бедствие" в работно
време и 45 минути от подаване на сигнала в извън работно време. Членовете на Щаба
заемат работните си места в залата на общината, осигурени с пособия и справочни
материали. Кмета на общината (секретаря) проверява наличието на членовете на Щаба,
след което ги запознава със създалата се обстановка.
2.Събиране и обмен на информация за бедствието
Щабът взема решение за непрекъснато наблюдение на радиационния фон от постовете за
радиационно наблюдение

и оповестяване. При превишаване на фона два пъти над

нормалния за района на измерването се докладва незабавно.
3.Взаимодействието между областните, общинските и обектовите сили
Взаимодействието между областните, общинските и обектовите сили и формирования се
организира от Кмета или Зам.кмета на общината, като се уточнява:


редът за изнасяне;



разполагане в района и подхода към мястото на намеса; участъците и режима на
работа;



реда за преминаване през отделните КПП;



видовете осигуряване.

4.Извършване на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи:
С оглед снижаване на неблагоприятното въздействие на радиационните фактори след
авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване на територията на общината
се предприемат следните мерки за защита на населението:


Щабът взема решение за непрекъснато наблюдение на радиационния фон от
постовете за радиационно наблюдение и оповестяване. При превишаване на фона
два пъти над нормалния за района на измерването се докладва незабавно;



даване указания за раздаване на наличните индивидуални средства за защита и
йодни таблетки;



Чрез средствата за масово осведомяване на населението от Общината се дават
указания за мерките за защита, ограничаване движението и игра на деца на открито,
ползването на нещатни индивидуални средства за защита (противопрахови маски и
марлени превръзки), преминаване към оборно хранене на животните, временно
преустановяване на селскостопанските работи на открито, ограничаване ползването
на открити водоизточници;
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Служители от РЗИ събират проби от храни, вода, фуражи и обекти на околната
среда и ги предоставят за анализ на РИОСВ-Пловдив;



От РЗИ - гр. Пловдив извършват инвентаризация на количествата сухо мляко в
магазините и складовете от търговската мрежа в общината. Разпорежда се временно
спиране на продажбата на сухо мляко с цел осигуряване храненето на малки деца;



РД ПБЗН дава указания на “ВиК” за херметизиране на водоизточниците и
водоемите, а в личните стопанства на кладенците;



РД ПБЗН- Област Пловдив нарежда привеждането в готовност на допълнително
количество прибори за радиационен контрол;



РД ПБЗН – Област Пловдив дава указания на населението за приспособяването на
избени помещения и други части на сградите като противорадиационни укрития;



РЗИ - Пловдив дава указания за херметизиране на магазините от търговската мрежа
и складовете за храни на територията на общината;



РЗИ - Пловдив дава указания за забрана продажбата на открито на хранителни
стоки на територията на цялата община. Препоръчва се използването на
консервирани храни и такива, закупени преди аварията;



Провеждане на целенасочени здравно просветни мероприятия за поведение на
населението при радиоактивно замърсяване – раздаване на населението на листовки
с просветна информация и указания за лична защита, здравна хигиена, безопасно
хранене и пиене на течности, подготовка за евентуална евакуация;



Провеждане на общи санитарно-хигиенни мероприятия на територията на
общината;



Населението извършва санитарна обработка при домашни условия самостоятелно,
по указания на специализираните органи;



Не се допуска извършване на деконтаминация чрез изгаряне на радиоактивно
замърсени продукти и предмети.

Действие при инциденти с радиоактивни източници – намерен/изгубен източник,
нелегален трафик на радиоактивен материал, технологичен или лабораторен
инцидент, случайно разпръснати източници на йонизиращо лъчение:


определят се условията на аварийната ситуация (инцидента);



определя се типа на източника или опаковката, която го съдържа (или типа на
липсващия източник);
11

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА САДОВО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАДИАЦИЯ



определя се преобладаващата опасност от облъчване от източника;



определя се степента на опасност;



предприемат се мерки за ликвидиране на аварийната ситуация.

Степента на риска ще зависи от метеорологичните условия и активността на източника,
които първоначално може и да са неизвестни.
При ликвидиране на аварийната ситуация се процедира по следните стъпки:


Уведомяване на оперативния дежурен на РД ПБЗН за аварията (инцидента);



Проверка на верността на сигнала и събиране на първична информация за вида и
координатите на аварията (инцидента);



Спасяване приоритетно на лица, претърпели поражения;



Ликвидиране на конвенционалните опасности (например пожар);



Изолиране на източника или замърсяването;



Установяване на периметър на сигурност на безопасно разстояние;



Отделяне на лицата, които потенциално са замърсени и извършване мониторинг на
замърсяването;



Защита на аварийните екипи;



Извършване на радиационен контрол;



Ограничаване на разпространението на замърсяването;



Препоръчване на защитни мерки след радиологична оценка от специалист;



При изолиране или откриване на източника или замърсяването, предприемане на
мерки за прибирането му, или дезактивиране на замърсяването.



Прибиране на източника или на получените радиоактивни отпадъци с цел
загробването им.

При случай на незаконен трафик на радиоактивни материали, кражба на
радиоактивни източници и други криминални причини за създаване на аварийна
ситуация, ръководството на дейностите се поема от органите на РУ МВР.
Липсващ или изгубен източник може да представлява сериозна опасност за представители
на населението. Приоритетно в този случай е първо да се открие местонахождението на
източника, както и лицата, които е възможно да са боравили с него.
При авария с липсващ източник се предприемат следните стъпки:

12

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА САДОВО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАДИАЦИЯ



Събиране на информация за липсващия източник (тип, активност, характеристики,
физически и химически характеристики) – по документи и по показания на
собственика;



Оценява се степента на опасност. Прави се оценка на радиологичния риск. Според
преценката за опасност за населението се предприемат следните стъпки, по
решение на РД ПБЗН:

o уведомяват се болниците и се изисква информация за пациенти със симптоми за
радиационно облъчване;
o със съдействието на средствата за масова информация се информира населението за
липсващия източник, как може да бъде разпознат, какво да се прави когато бъде
открит и към кого да се обърнат при намирането му;


При намирани и локализиране на източника се спазват условията за минимално
излагане на облъчване на екипа;



При откриване на източника се вземат мерки за безопасното му прибиране, като
първо се осигурява защитата на населението в близост до мястото на откриването
му;



При откриване на източника се уведомява населението (ако са били предприети
мерки по оповестяването му преди това);



Ако

е наложително

се извършва деконтаминиране на замърсените лица и се

насочват към болнични заведения, специализирани в областта на лечение на
радиационни поражения;


Извършва се контрол върху безопасното прибиране на източника, операциите по
деконтаминиране на района (ако е необходимо) и загробването на получените
евентуално радиоактивни отпадъци.

5.Действията на силите се осъществяват от:
1. Силите на единната спасителна система и от доброволни групи от населението:
спасителните работи по откриване на пострадали хора и извеждането им.
2. РЗИ - гр.Пловдив – за въвеждане на контрол за ползване и разпространение на
хранителни продукти и контрол на питейната вода и водоизточници.
3. РД ПБЗН осигурява радиационен контрол, контролира изискванията към
помещенията за настаняване и укритията.
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4. ВиК Пловдив – херметизира водоизточниците при указания от ОД “Гражданска
защита”.
5. Зам. кмета на общината, съвместно с органите на БЧК, като се прави заявка до
МИС за осигуряването на настаняване на останали без подслон граждани и
изхранването на личния състав на силите участвуващи в СНАВР и населението.
IV.Управление, ръководство и координация
1.Временни ограничения и мерки за защита на населението.
Решението се взема от ЩИПЗБ за ограничаване:


свободата на движение и пребиваване в определена част на територията на
общината (или на цялата община след вземане на решение за обща евакуация);



правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на раздаването на лични предпазни средства, измиване на
уличната мрежа и други спасителни работи;



налагане на забрана за движение на определени места на хора и МПС;



приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и
спасителни екипи.



Личният състав на формированията на РС ПБЗН и щатните специализирани
команди се осигуряват с индивидуални средства за защита. Същите са осигурени на
100 % със средства за защита на дихателните органи и кожата. Децата и бебетата са
осигурени с индивидуални средства за защита на 100%. За останалото население
има налични респиратори, но те не са достатъчни.

2. Временно извеждане на населението.
Длъжностни лица, които могат да разпореждат временно извеждане
Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 8 от Закона за защита при бедствия кмета на общината организира
временното извеждане на пострадалите лица. В района на бедствието и при отделните
локални случаи временно извеждане на лица от мястото на намеса може да нареди
ръководителя на място - специалистите от РС ПБЗН -Садово, ПУ-Садово и делегирани от
кмета длъжностни лица от общината.
Временно извеждане се разпорежда: когато радиоактивният облак се движи в посока
община Садово и застрашава населението.
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Маршрути за временно извеждане
Избират се най-късите и безопасни маршрути, в посока перпендикулярна на посоката на
вятъра и радиоактивния облак.
Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за извеждането и
грижите за хора, нуждаещи се от специална помощ (децата и хората в неравностойно
положение, ако тези грижи не могат да бъдат осъществявани от хората, които
обичайно ги полагат).


гл. спец. "МКБППМН" и



отдел "Социално подпомагане"

3.Места за временно настаняване при необходимост.
Определяне на подходящи места за временно настаняване: При възникване на
радиационна авария и радиоактивно замърсяване населението се настанява в наличните
противорадиационни укрития или помещения пригодени като такива.
Когато евакуацията се извършва извън територията на общината, местата за настаняване се
определят от висшестоящите органи и ръководствата на общините, в които се извършва самото
настаняване.
Оценка на наличното оборудване и недостигащото.
За по-точна оценка на недостигащото оборудване и изготвяне на заявка със заповед на
Кмета на Община Садово ще бъде назначена комисия.
Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за осигуряване на
необходимото оборудване е Зам. кмета на общината.
Цялостната дейност по временното настаняване се организира и ръководи от Секретаря на
общината.
Длъжностни лица от общинската администрация, управляващи местата за временно
настаняване
Местата за временно настаняване се управляват от:


Гл.спец. "Просвета и култура";



директорите на училища и детски заведения съвместно с кметовете и кметските
наместници;



председателите на читалищата в населените места.

Цялостната дейност по временното настаняване се организира и ръководи от Секретаря на
общината.
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4.Оценка

на

нуждите

от

снабдяване

с

храни,

вода,

медицински

изделия,

лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща.
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация координиращо нуждите от храни,
вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други:


главен специалист "МКБППМН"



главен специалист "ЕТЗ".

Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други:


главен специалист "МКБППМН";



главен специалист "ЕТЗ".

Разчет за три дни на нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени
продукти и др. за един човек
Хранителн Потребност
и продукти
и вода

Лекарствени
средства

Потребност

Медицински
изделия

Антидепресант
и
Антибиотици

10 табл.

Превързочни
м-ли
Шини

10 бр.

600 гр.

Аналгетици

10 табл.

100 гр

600 гр.

Спазмолитик

10 табл.

Дезинфектант
и
Спринцовки
едн.упот.

Хляб

3 бр.

Консервимесни
Млечни
продукти
Колбаси

6 бр.

Захарни
изделия
Консервизеленчуци
Минерална
вода

10 табл.

Потребност

3 бр.

6 бр.
200 гр.
6 л.

5.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население
5.1.Вътрешно за общината подпомагане.
Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за подпомагане на
засегнатото население.
Отговорността за подпомагане на засегнатото население се носи от Зам. кмета на община
Садово.
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Дейности за осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа необходимост на
нуждаещите се
Останалото без подслон население се настанява в незасегнати от бедствието сгради.


отдел «Социално подпомагане" организира осигуряването на населението от
засегнатите райони с необходимия фонд от облекло, обувки и други стоки от първа
необходимост;



Организира снабдяването с обменен фонд облекла и обувки силите работещи в
мястото на бедствието;



Организират изхранването на населението:

o в населените места засегнати от бедствието;
o в районите за настаняване;
o в заведенията за обществено хранене;


Осигуряват отоплителни материали и уреди за отопление;



Осигурява продоволствие на личния състав на силите определени за извършване на
СНАВР



Организира и ръководи техническото осигуряване и осигуряване на ГСМ на
инженерната техника и др. специална техника за провеждане на СНАВР и
евакуация.

Връзката на общината с хуманитарни, благотворителни и неправителствени
организации се осъществява и координира от отдел «Социално подпомагане»
Същите организират изхранването и настаняването на пострадалите.
Взаимодействието с търговските обекти и заведенията за обществено хранене се
осъществява Директор на дирекция „СА“
Ред за извършване на спешни доставки след снегонавявания и заледявания
Реда за извършване на спешни доставки ще се определя в зависимост от степента на
пораженията, климатичните условия и оценката на нуждите от храни, дрехи и лекарства.
Решението за доставяне се взема от Кмета на Общината.
Отговорно лице за доставките и разпределянето на стоките от първа необходимост е


Гл. спец. "МКБППМН":



Гл. спец. "ЕТЗ".

5.2.Външно за общината подпомагане
Ред за изготвяне на заявките
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Въз основа на направените от комисиите оценки за нуждите на пострадалото население ще
се изготвят заявки за външно подпомагане на общината, като приоритетно ще се изготвят
такива за стоки от първа необходимост.
Длъжностно лице от общинска администрация, отговорно за изготвянето на
заявки/искания е Директор на Дирекция "СА".
Определяне на местата в областта за изпращане на заявките - заявките се изпращат до
Областния ЩИПЗБ.
Определяне на местата за получаване на помощи
Получените помощи ще бъдат временно съхранени в складовете на общината и Отдел
„Социално подпомагане“, а за бързо развалящи се продукти ще се използват хладилните на
камери на месо и млекопреработвателните предприятия.
Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането


Помощите се приемат във временните складове от Директор на Дирекция "СА", а
отговорност за съхранението и охраната им носи домакина.

Организацията за раздаването им на населението се извършва от:


Директор на Дирекция "СА";



Гл. спец. "МКБППМН";



Гл. спец. "ЕТЗ";.

Отговорно

длъжностно

лице

от

общинската

администрация,

координиращо

външното и вътрешното подпомагане - вътрешното и външното подпомагане се се
осъществява от Зам. кмета на Общината.
6.Измиване на пътища, улици, тротоари, площади, алеи и зелени площи,
дезактивация чрез преораване и отнемане на повърхностния слой.
Отговорно лице на дейностите по разчистването – Зам. кмет на община Садово;
Длъжностно лице от общинска администрация, координиращо изпълнението на
дейностите – гл. експерт „АБ и незаконно строителство“
Отговорни длъжностни лица за дейностите по измиването:


ОПУ-Пловдив- АПИ;



Общинска фирма "Строител"ЕООД“ - гр.Садово, ул."Иван Вазов"№2 ; управител:
Георги

Николов

-тел.

0885019663;

налична

техника:

Многофункционален

багер"КЕЙС"-1бр.; Товарен автомобил ЗИЛ- 1бр.; Товарен автомобил Шкода
Европа-1 бр.; Фадрома Ханомаг - 1бр.; Багер ЮМЗ - 1бр.;
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Фирма "Строймаш"-Иван Васев - тел. 0888354532 ; с.Катуница; налична техника:
булдозери -3бр.; фадроми - 4бр.; грейдер - 1бр.

7.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.
Под ръководството на Зам.кмета на общината се изграждат работни комисии от специалисти за
извършване на оглед и провеждане на дезактивация на обектите.
Важността на обектите за дезактивация се определя въз основа на целесъобразността от тяхното
използване, а именно:


Обекти от хранително-вкусовата промишленост, обекти определящи жизнената дейност
на общината и осигуряващи стоки от първа необходимост.



Обекти на здравеопазването и образованието.



Улици, жилищни и стопански сгради.

Неотложните възстановителни работи се организират от органите на изпълнителната власт –РЗИ
и РИОСВ в съответствие с функциите им.
Защита на водоизточниците и водоснабдителните системи.
За осигуряване на населението от общината с питейна вода се организира:


извършване на херметизация на водоизточниците и водоснабдителните системи;



лабораторен контрол на водата през 12 часа;



преминаване на специален режим на работа на пречиствателните станции за питейна
вода;



изключване от водоснабдителните системи на повърхностните водоизточници-язовири,
алпийски и речни водохващания, както и такива в които бъдат открити завишения на
съдържанието на радиоактивни изотопи;



увеличено производство и доставка на бутилирана вода и безалкохолни напитки за
децата, бременните жени, болните и населените места, останали без водоснабдяване.

Защита на селскостопанските животни и растения
За провеждането на защитните и спасителни мероприятия се използват формированията за
защита на животните и растенията, работещите в животновъдните ферми и комплекси, от частни
стопани.
Защитата на растениевъдната продукция се осъществява в зависимост от вида и сезона и от
установената степен на радиоактивно замърсяване.


Зърненият фураж се укрива в херметизирани складове, грубият в сеновали и чрез
стафиране и покриване с покривни материали.
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Радиоактивно замърсените плодове и зеленчуци се подлагат на дезактивация.



Силно замърсените фуражи се използуват след спадане на радиацията под пределно
допустимата концентрация или при необходимост се смесват с незаразен такъв.



Окачестяването на селскостопанската продукция от животински и растителен произход,
замърсена с радиоактивни вещества ще се извършва от .



Допълнителни мерки за защита на населението



Недостигът от противогази за населението се компенсира с респиратори или използване
на подръчни средства за защита. За изключване ресуспендирането на отложените
радиоактивни вещества се извършва редовно оросяване на замърсената територия, на
населените пунктове, пътищата за евакуация и местата на струпване на хора.

По искане на Кмета чрез РД ПБЗН в СНАР се включват сили и средства от Единната спасителна
система (търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел,
лечебни заведения извън структурата на МЗ и др.). След приключване на дейността
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане предоставя средства за
възстановяване на извършените непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни
работи. Към искането се прилагат – акт за възлагане провеждането на СНАР на привлечените
сили и средства на единната спасителна система, както и разходо - оправдателни документи..
Дейностите по възстановяването, качеството на изпълнение на възложените дейности и
законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства се възлагат на Директор
на Дирекция "СА"
7.Законност и ред.
Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността:
Зам.кмета на общината в рамките на компетентността на общината осъществява връзката и
координацията с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред
и спазването на законността на територията на общината.
Координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни органи и
длъжностното лице от общинската администрация, отговарящо за реда и
законността:
Осъществява се с органите на ПУ Садово под ръководството на Началника на ПУ и
указанията на отговорника от общината –. Гл. спец. "ОМП";
Силите се изнасят в района на бедствието и изпълняват следните основни задачи:


Организиране на комендантска служба в района и по пътищата водещи към него.
20

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА САДОВО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАДИАЦИЯ



Отцепване на застрашени жилищни сгради и стопански обекти.



Осигуряване условия за въвеждане силите на РС ПБЗН.



Установяване самоличността на загиналите /ако има такива/.



Hабелязване на мерки за недопускане на аварии и катастрофи.



Осигуряване на административен надзор за изпълнение на режимните мероприятия,
свързани с прехраната на населението, разпределението на лекарствата и др.

8.Логистика: Основната задача на логистиката е оптимизация на процеси включително
доставката на необходимите стоки или материали на точното място и време при зададени
количество и качество с минимални усилия и разходи.
Основните задачи, които следва да се изпълняват са следните:


Изготвяне разчет на съществуващите хранителни припаси, лекарствени средства,
дрехи, постелъчни материали и други стоки от първа необходимост намерени в
наличност към момента на бедствието.



Изготвяне разчет за необходимостта от хранителни запаси, лекарствени средства,
дезинфекционни материали и други стоки от първа необходимост за осигуряване
цялото населението от пострадалия район.



Определяне на доставчици и влизане в договорни отношения с тях за доставяне на
недостигащите материали и стоки от първа необходимост.

Осигуряването на техниката ще се извършва от водачите и стационарните технически
работилници на фирмите и обектите, чиято собственост е автомобилната и инженерната
техника. Техниката привлечена за участие в СНАВР се явява със заредени с ГСМ
резервоари, които им осигуряват най-малко едно денонощие работа. В хода на СНАВР
зареждането ще става от автоцистерни с ГСМ в района за работа.
Ред за взаимодействие и съгласуване между тях.
Реда за взаимодействие между специалистите се определя от Началник отдел „Социално
подпомагане“ а реда за взаимодействие между доставчиците и общината се определя от
Секретаря на общината.
Договорени споразумения с доставчици.
Споразуменията с доставчиците се определят на базата на двустранно подписани договори
с определени в тях цени на стоките, срок за доставка и количество.
Отговорното

длъжностно

лице

от

общинската

администрация,

координиращо

изпълнението на дейностите е Секретарят на общината.
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9.Транспорт.
Осигуряването и координацията на транспорта за нуждите на СНАВР и евакуацията на
населението се осъществява от Гл.спец."ЕТЗ" и гл. спец. „Координатор транспортни
дейности”.
Налични МПС: 6 х 4+1: Шкода – „Рапид“, „Супърб“, Хюндай "Соната" , Ситроен

„Ксара“, Лада „Нива“; 2х8+1 Опел "Виваро", Пежо „Експерт-Травъл; 1х 9+1 Пежо
„Боксер“; 1х11+1; 1х13+1- ГАЗ; 2х15+1 -Хюндай "Каунти"; 1х 16+1 - Ситроен
„Джъмпер“; 1х32+1 – Исузу „Евро Тюркоаз“
10.Здравеопазване.
Координацията на действията за оказване на първа помощ ще се извършва от гл. спец.
"МКБППМН” и лекарите с практики в общината.
Налично оборудване и персонал на МБАЛ Първомай.
Пострадалите се евакуират до лечебното заведение с транспорт на болничните заведения
и със собствен транспорт. За вътрешноболнична евакуация и за консултативнодиагностична дейност се използват 2 броя линейки /леки коли/ .За медицинска евакуация
на лежащо болни в друго лечебно заведение в заповядан район, се използват транспортни
средства по допълнителна заявка от държавната и местна администрация по места. При
необходимост от евакуация на поразени в специализирани лечебни заведения се планира
използването на авиотранспорт.
Поддържа се постоянна връзка с:


РЗИ гр. Пловдив: телефон - 032 649 000, факс-

032 643 438, ел. поща: rzi-

plovdiv@mh.government.bg, адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул."Перущица" №1


Общински ЩИПЗБ:

телефон –

031182250;

тел/факс-031182500, ел.

поща:

sadovo@sadovo.bg, гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ №2
V.Събиране и обмен на информация за бедствието
Щабът взема решение за непрекъснато наблюдение на радиационния фон от постовете за
радиационно наблюдение

и оповестяване. При превишаване на фона два пъти над

нормалния за района на измерването се докладва незабавно.
Служители от РЗИ събират проби от храни, вода, фуражи и обекти на околната среда и ги
анализират, извършват инвентаризация на количествата сухо мляко в магазините и
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складовете от търговската мрежа в общината, анализират качествата на питейната вода и
дават указания, чрез ОД „ГЗ“:


на “ВиК” за херметизиране на водоизточниците и водоемите, а в личните
стопанства на кладенците;



на РД ПБЗН- Област Пловдив за привеждането в готовност на допълнително
количество прибори за радиационен контрол;



на населението за приспособяването на избени помещения и други части на
сградите като противорадиационни укрития;



на търговците за херметизиране на магазините от търговската мрежа и складовете
за храни на територията на общината;



на гражданите за забрана продажбата на открито на хранителни стоки на
територията на цялата община. Препоръчва се използването на консервирани храни
и такива, закупени преди аварията;

Действие при инциденти с радиоактивни източници – намерен/изгубен източник,
нелегален трафик на радиоактивен материал, технологичен или лабораторен
инцидент, случайно разпръснати източници на йонизиращо лъчение:
След определяне на се условията на аварийната ситуация (инцидента), типа на източника
или опаковката, която го съдържа (или типа на липсващия източник), преобладаващата
опасност от облъчване от източника, степента на опасност, метеорологичните условия и
активността на източника се уведомяване на оперативния дежурен на ОД “Гражданска
защита” за аварията (инцидента);
При случай на незаконен трафик на радиоактивни материали, кражба на
радиоактивни източници и други криминални причини за създаване на аварийна
ситуация, ръководството на дейностите се поема от органите на РУ МВР..
При авария с липсващ източник се предпиемат следните стъпки: събирасе информация за
липсващия

източник

(тип,

активност,

характеристики,

физически

и

химически

харатеристики) – по документи и по показания на собственика и се оценява степента на
опасност. Прави се оценка на радиологичния риск. Според преценката за опасност за
населението се предприемат следните стъпки, по решение на ОД “Гражданска защита”:


уведомяват се болниците и се изисква информация за пациенти със симптоми за
радиационно облъчване;
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със съдействието на средствата за масова информация се информира населението за
липсващия източник, как може да бъде разпознат, какво да се прави когато бъде
открит и към кого да се обърнат при намирането му.
VI.Комуникации

Организация на комуникациите.
Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, обходни
телефонни връзки, мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят Областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата на общината и
длъжностните лица от общината.
За осигуряване оповестяване на територията на общината са изградени следните системи: проводна свръзка


Осигуряване с проводна свръзка се използва постоянно действащата АТЦ-каналите на
техническия комплект за /ТКО-АСО/ на Главна дирекция ПБЗН и каналите за отнемане.



Изградени са телефонни и проводни свръзки от ОбщСС до населените места и обектите
на общината.



Осигурена е автоматична телексна/факс свръзка. Такива свръзки се изграждат и до
пунктовете за управление/ПУ/ на Общ.СС и УК.



Могат да бъдат изградени и други не планирани проводни канали до мястото на аврията.



Радиосвръзка - УКВ радиосвръзка



Мобилна - между органите за управление и силите за провеждане на СНАВР



Местни кабелни оператора

Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с околния святизграждане на директния проводен телефонен канал. Телефонен указател, позивни и адреси на
електронна поща - отговорни институции и длъжностни лица;
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо комуникациите по
време на бедствие – Главен специалист "ОМП".
VII.Ресурсно (финансово и материално) осигуряване на изпълнението на плана
1.Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при снегонавявания и
обледяване:


доброволно формирование;
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групи на Областно пътно управление, Общинска фирма "Строител"ЕООД, Фирма
"Строймаш»



МБАЛ Първомай, Асеновград;



сформиране на групи за обхождане на засегнатите райони с цел уточняване
разрушенията, засегнатите хора и животни;



при необходимост спиране на ел. захранването, газоподаването и водоподаването за
недопускане на нещастни случаи;



поставяне на постове за ред и сигурност от РУ “Полиция” ;



сили и средства на РС ПБЗН – Садово;



групи на “ВиК” – Пловдив – Приложение № 11 ;



технически групи на “EVN” район Пловдив ;



сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с
нестопанска цел;



АВГ на БТК – район Пловдив.

Осигуряване на техниката ще се извършва от водачите и стационарните технически
работилници на фирмите и обектите, чиято собственост е автомобилната и инженерната
техника. Техниката привлечена за участие в СНАВР се явява със заредени с ГСМ
резервоари, които им осигуряват най-малко едно денонощие работа. В хода на СНАВР
зареждането ще става от автоцистерни с ГСМ в района за работа.
Ежегодно в общинския бюджет се залагат средства за непредвидени разходи, включително
бедствия.
VIII.Наблюдение (мониторинг) и актуализация на плана
1.Начин за проиграване на плана
Проиграването на плана се извършва чрез провеждане на ежегодни тренировки и учения.
Целта на проиграването е да се провери реалността на плана, да се установи състоянието
на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране.
Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията
на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт
за реагиране при бедствия.
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В проиграването на плана участват ръководните органи от Общинска администрация,
Общинския ЩИПЗБ, Дежурните по Общ.СС, частите на единната спасителна система,
силите за реагиране, както и всички длъжностни лица, имащи задължения по плана.
2.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана
„Плана

за защита при радиационни аварии и трансгранично замърсяване” е отворен

документ с възможност за постоянно внасяне на актуализации с цел осигуряване на
“работещ режим” на плана.
Отговорни длъжностни за актуализацията на плана са:


Секретар на общината;



Съответните длъжностни лица, имащи задължение по плана.

Планът за защита при бедствия или приложенията към него се актуализират при :


всяка персонална промяна на длъжностни лица обвързани с неговото изпълнение;



промяна в нормативната база;



изграждане на нови инфраструктурни обекти или премахването на такива;



структурна промяна в елементите на единната спасителна система.
IX.Отговорни органи/лица и връзки

АЯР – Оторизиран източник на информация при ядрена авария или радиационно
замърсяване
БДИБР – Отговорна за оценка на рисковете от наводнения и създаване на пакет от мерки
за намаляване на рисковете от бедствия.
НИМХ – Пловдив – Отговорна за ранно предупреждение на Община Родопи, при наличие
на метеорологична обстановка , предполагаща преминаване на радиоактивен облак през
територията на Общината.
РЗИ- Отговаря за вземане на решение за йодна терапия на населението и опазване
качеството на питейните води.
РИОСВ – Оперативна отговорност при реализация на инвестиционни намерения с
отношение към опазване на околната среда и качеството на водите, както и третиране на
отпадъците, включително опасни такива.
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Отговорност за състоянието на
съоръжения, както и за опасни такива.
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РС ПБЗН – Има отговорности за разпространение на информацията, намаляване на риска
от бедствия, чрез контрола на строежите и провеждане на аварийно спасителни дейности
по искане на ЩИПЗБ.
ПУ- Садово – Отговорно е за спазване на обществения ред и законността при бедствие и е
част от ЕСС.
ЩИПЗБ – Носи отговорността за оценка на риска от бедствия, превантивни мерки за
недопускането му, намаляване на пораженията и щетите при бедствие и възстановяването
след него.
Юридически лица – фирми, отговорни за транспорт, измиване на улици, дегазация и
дезактивация, разчистване и строителни дейности.
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