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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА САДОВО
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I.Цел, обхват, описание на ситуацията, приети условия за планиране:
1.Цел
С разработването на план за действие при снегонавявания и обледявания се цели:


създаване на необходимата организация за вземане на мерки за защита на живота и
здравето на хората и за действия на органите за управление и силите за реагиране
при бедствия в тежки зимни условия;



поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в общинската администрация и
мобилните екипи за работа през зимния сезон;



осигуряване

и

поддържане

в

постоянна

готовност

на

комуникационно-

информационната система, както и наблюдение, анализ и оценка на обстановката;


разработване на варианти за временна организация на движението в общината при
влошени метеорологични условия с избягване на блокиране на уличното движение
при тежки зимни условия;



създаване на организация за почистване на републиканската и общинска пътна
мрежа с договорирана фирма-изпълнител по снегопочистването на територията на
общината;



създаване на организация за почистване на уличната мрежа;



разпределяне на снегопочистващата техника в екипи по пътни маршрути при
нормални и утежнени условия, съгласно сключен договор;



създаване на организация за транспортиране на нуждаещите се от хемодиализа
пациенти и родилки и евентуалното им хоспитализиране;



определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в
спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от снегонавявания и
обледенявания до възстановяване на нормалния ритъм на живот;



създаване на мобилни аварийни групи за възстановяване на електропреносната,
електроразпределителната и съобщителна мрежи и за отстраняване на възникнали
аварии по водопроводната и канализационна мрежи.

2.Обхват
Рязката промяна на температурата през зимата довежда до обилни снеговалежи,
съпроводени със силен вятър. Образуват се снежни преспи и може да възникне усложнена
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обстановка в участъци от републиканската и общинската пътна мрежа и по железопътната
мрежа. Обледяват се далекопроводи и откритите съобщителни съоръжения.
Снежните бури и снегонавявания като бедствено явление с проявление на 2 - 3 години,
най-силно се изразяват в полските и равнинни райони, особено в с.Болярци, с.Богданица,
с.Селци, с.Ахматово, с.Кочево и с.Моминско. Обширни райони остават с нарушено
електро- и водоснабдяване, снабдяване с храна, фураж и с прекъснати транспортни и
свързочни връзки.
Заледяванията се получават при рязко понижаване на температурите при дъждовни и
мокри снежни валежи, а също така и при гъсти мъгли. Най-характерни са заледяванията на
стръмни и сенчести участъци от IV-то класните пътища и уличната мрежа в населените
места, железопътните прелези и мостовете.
Обледяванията представляват натрупване на лед по проводниците на електропреносната
мрежа и на останалата все още малка част от въздушните кабели на съобщителната мрежа.
Обледеняват се също и клоните на дърветата, което представлява опасност в населените
места. Най-често се обледеняват и късат електропроводите в полските райони. От
обледяване са застрашени далекопроводи 220 и 110 кV на територията на общината.
3.Описание на ситуацията
При обилни снеговалежи се създават затруднения в ежедневния живот и в дейността на
хората, изразяващи се във:


нарушение на транспортните комуникации;



прекъсване на електрозахранването;



нарушаване на водоснабдяването;



нарушаване на комуникационните връзки;



блокиране на населени места в резултат на натрупаните преспи;



нарушаване снабдяването на населението с хляб и продукти от първа
необходимост;



усложняване доставката на твърди и течни горива за отопление;



затруднения при транспортиране на болни, родилки, нуждаещи се от хемодиализа,
до специализирани болнични заведения и др.;



затруднения при придвижване на медицинските екипи до блокирани от снега
селища;



затруднения при функционирането на транспортната мрежа;

4.Приети условия за планиране.
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За провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР)
при снегонавявания и обледявания се създава групировка от сили включваща силите на
териториалните поделения и структури на министерствата и ведомствата МВР, РС ПБЗН,
В и К, EVN- България, БТК, ОПУ и други фирми от общината.
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 в пострадалите райони.
Основните усилия се насочват в най-силно пострадалите 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/. При
необходимост може да бъде изграден и подвижен ПУ или да бъде изпратена оперативна
група за непосредствено ръководство на СНАВР. Това се налага от обширния
териториален обхват на земетресението, големите разрушения и щети, които могат да се
получат при него и от необходимостта за непосредствено ръководство на СНАВР в
участъците или обектите за работа, както и за своевременно подаване на информация до
обектите за работа и до висшестоящите органи.
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 наличие на затруднения с медицинското обслужване и осигуряването на населението
с продукти от първа необходимост вследствие на обилни снеговалежи и непроходими
пътища, Кмета на Общината може да обяви “Бедствено положение”.
Копие от заповедта се изпраща незабавно на Областния управител и на Министъра на
МВР.
Отправя се искане за допълнителни сили и средства към РД ПБЗН – област Пловдив и
БЧК.
Кметът на общината, когато осъществява ръководство и координация на СНАВР изпраща
на РД ПБЗН писмена информация за тяхното протичане.
Определените сили, средства и формированията на ГС 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 групите 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, 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.
3.Изпълнение на защитни действия и краткосрочни действия за овладяване.
3.1.Експертизи

на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и

съоръжения.
Климатичните особености на общината създават възможност за възникване на
продължителни засушавания, бурни и ураганни ветрове, градушки и силни порои, мълнии,
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рязка смяна на температурата и предизвикване на обилни снеговалежи и снегонавявания.
Образуването на снежни преспи в равнинния район на община Садово създават сериозни
затруднения за движението по пътищата, особено в участъците на с.Болярци, с.Богданица,
с.Селци, с.Ахматово, с.Кочево и с.Моминско.
Снежните и ветрови бури, снегонавяванията и обледеняванията като бедствено явление са
характерни и застрашават населените места в общината. Същите нарушават в различна
степен нормалното функциониране на комунално-енергийните мрежи, транспорта,
снабдяването със стоки от първа необходимост и др.
На територията на общината най-често заледявания поради ниски температури са
стръмните и сенчести участъци от IV-то класните пътища и уличната мрежа в населените
места, железопътните прелези и мостовете.
Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.
С разпореждане на Кмета на Общината се изграждат комисии за изготвяне на експертизи
от наличните общински специалисти и привлечени специалисти.
3.2.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за
управление, силите за реагиране и населението:


за наблюдение - на метеорологични процеси от Национален институт по
метеорология и хидрология при БАН- София, Хидрометеорологичното

бюро -

Пловдив;


за ранно предупреждение – по линия на държавното оповестяване,

чрез

оперативния дежурен в общината;


по линия на РД ПБЗН - за зараждане и развитие на метеорологични явления,
развитие на бедствие, разпространяващо се на територията на няколко общини или
области, чрез факс и оперативни дежурни в областна администрация;

3.3.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.
Съгласно чл. 17 от Закона за защита при бедствия, обучението на населението за начините
на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се
организира от кметовете на общини, като обучение по желание.
3.3.1.Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и
провеждане на обучението.


Зам. кмет на общината;



Гл. спец. "ЕТЗ"
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Директори на училища и детски градини.



Методическа помощ и координация се осъществява от РД ПБЗН.

Обучението на органите за управление и ръководителите на силите за реагиране се
извършва от РС ПБЗН в ЩИПЗБ под ръководството на Кмета на Общината.
За целта се организират и провеждат учебни сборове, щабни тренировки и учения.
Може да се разпространяват брошури с правила за поведение и действие на населението
при бедствия, аварии и катастрофи, а така също да се четат лекции по местното радио.
3.3.2.Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за
управление, силите за реагиране и населението при бедствия
Подготовката на съставните части на единната спасителна система се извършва чрез
провеждане на тренировки и учения. Целта на тренировките е установяване състоянието
на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране при
бедствия.
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.
Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра или на областния
управител.
3.3.3. Източници на финансиране
Финансирането на обектовите учения се извършва от съответните обекти (предприятия,
училища, детски градини).
Общинските учения с участието на частите на Единната спасителна система се финансират
от Общината и МИС.
Материално техническото осигуряване за ученията се извършва от участващите единици в
касаещия ги обем.
3.4.Дейности за намаляване на риска .


Поддържане на високо проходимата техника в готовност за работа при тежки зимни
условия с цел провеждане на спасителни операции и извличане на закъсали ППС
при непроходими пътища;



Оповестяване и предварително настаняване на болни на хемодиализа и родилки в
МБАЛ при очаквано влошаване на метеорологичната обстановка;
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Създаване на организация и заделяне на средства за своевременно настаняване и
изхранване на хората от блокираните ППС;



Обучение на населението за действие и поведение при снежни бури;



Контрол и отстраняване на опасни ледени висулки и снежни маси по покривите и
стрехите на сградите;



Организиране на дежурства през зимния период;



Обозначаване на опасните пътни участъци и отстраняване на опасни крайпътни
дървета;



Поддържане в готовност за използване на ел. агрегати в обектите, осигуряващи
продукти от първа необходимост, здравните заведения, помпените станции и др.;



Определяне на приоритетните обекти и маршрути за снегопочистване;



Устройване на снегозадържащи огради и пояси;



Поддържане в готовност на системите за оповестяване.

4.Изпълнение на дейности по възстановяване.
Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане
На възстановяване и изграждане подлежат съоръженията, които биха:


Предотвратили или намалили възможността за образуване на големи снежни
преспи по пътищата и тяхното заледяване;



Улеснили достъпа снегопочистваща и аварийна техника до обектите от критичната
инфраструктура (помпени станции, водоизточници, язовири и др. обекти на
съобщителните и електроснабдителни фирми);



Предотвратили или намалили риска от появата на свлачища.

Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане
Устройването на снегозадържащи огради покрай пътните участъци с най-чести
снегонавявания би намалило риска от образуване на големи непреодолими снежни преспи
и съответно от блокиране на движението. Същата функция биха изпълнили и
снегозадържащите пояси от дървесна и храстовидна растителност.
Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за
осъществяване на дейността.
Координацията на снегопочистващата дейност се извършва от длъжностни лица,
определени със заповед на кмета в началото на всеки зимен сезон.
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА САДОВО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

III.Организация и разпределение на отговорностите
1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия:
При наличие на затруднения с медицинското обслужване и осигуряването на населението
с продукти от първа необходимост вследствие на обилни снеговалежи и непроходими
пътища, Кмета на общината може да обяви “Бедствено положение”. Копие от заповедта се
изпраща незабавно на Областния управител и на Министъра на МВР. Отправя се искане за
допълнителни сили и средства към РД ПБЗН – област Пловдив и БЧК. Кметът на
общината, когато осъществява ръководство и координация на СНАВР изпраща на РД
ПБЗН 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 групите проверяват наличието на личния състав и техниката, получават
задачи за инколониране и изнасяне към района на бедствието за извършване на СНАВР.
Членовете на КЩ 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.
2.Събиране и обмен на информация за бедствието
Оперативна информация за обстановката в района на бедствието и за подпомагане
действията на формированията, участващи в спасителните и неотложни аварийновъзстановителни работи се осъществява чрез Разузнаване, което решава следните задачи :


установява обема и степента на бедствието;



определя броя на пострадалите хора, както и най-удобните подходи за оказване
помощ на същите и изваждането им от огнищата на поражения;



установява и означава границите на района /участъка/ на бедствието;



определя състоянието на маршрутите за подход и маньовър на силите за
извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

При снеговалежи, снегонавявания и заледявания информацията се събира от органите на
НИМХ-БАН-филиал Пловдив, Областно пътно управление - Пловдив и кметовете на
населени места от общината.
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА САДОВО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

При обледявания на електропроводите, свързочните линии и дърветата информацията
постъпва от териториалните органи на Министерството на енергетиката, БТК, кметове на
населени места и граждани.
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.

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.
4.Извършване на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи:
При снегонавяване, обледяване и свличане основните усилия ще се съсредоточат за
почистване на републиканската и общинската пътни мрежи, отстраняване авариите по
комунално-енергийната мрежа, спасяването на затрупани хора и МПС, настаняване и
изхранване на хората от блокираните МПС, осигуряване на хляб, лекарства, стоки от първа
необходимост за населението и фуражи за животните в общината.
В решението на Кмета на общината за провеждане на СНАВР се определят:


Hаправленията и местата за съсредоточаване на основните усилия за почистване на
пътната мрежа и провеждане на СНАВР;



Силите и средствата за провеждане на СНАВР;



Задачите на придадените сили, доброволните формирования и силите на единната
спасителна система;



Времето, реда и последователността за изпълнение на СНАВР;



Реда за спасяване и настаняване на хората от блокираните поради непроходими
пътища МПС;



Реда за снабдяване на населението от общината с хляб, лекарства и продукти от
първа необходимост;



МТО на силите провеждащи СНАВР, мерките за безопасност сроковете и
способите за представяне на донесенията.

5.Действията на силите се осъществяват от:
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА САДОВО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

В изпълнение на спасителните и аварийните работи се включва цялата планирана
предварително групировка от сили, действувайки непрекъснато и посменно, на широк
фронт като се използува наличната снегопочистваща , инженерна и друга техника.
Изпратената разузнавателна група се запознава със създалата се обстановка и докладва на
Кмета на Общината.


Дежурните на ОПУ - Пловдив и от КАТ осигуряват информация по отношение
състоянието на пътищата, а за състоянието на пътната мрежа в населените места от
кметовете и кметските наместници.



Кметовете и кметските наместници осигуряват информация за закъсали МПС с
хора, повреди по комунално-енергийните и съобщителни мрежи, за затруднения по
осигуряването на хляб и др. продукти от първа необходимост и фуражи.



РС ПБЗН осигурява извличането

закъсали МПС и се създава организация по

оказване на първа медицинска помощ, настаняване и осигуряване с храна.


ЩИПЗБ организира настаняването и изхранването на хората. .



МБАЛ Първомай и Асеновград – оказват специализирана медицинска помощ, а
първа помощ се оказва от семейните лекари. Посредством ОПУ - Пловдив и
договорените фирми се организира денонощно почистване на основните пътища от
първи до четвърти клас.



Аварийните групи на ЕVN, ВиК и БТК отстраняват авариите по КЕМ.



Отдел „Социално подпомагане“ подсигуряват на населението с хляб и др. продукти
от първа необходимост.С предимство се осигуряват детски градини и ясли,
училища, магазините в населените места.

При обявяване на Бедствено положение на територията на общината се спира движението
на всички видове МПС, за което посредством дежурните по Общ.СС и средствата за
масова информация уведомяват съседните общини и населението.
IV.Управление, ръководство и координация
1. 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
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА САДОВО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

ръководителя на място - специалистите от РС ПБЗН -Садово, РУ “Полиция”-Садово и
делегирани от кмета длъжностни лица от общината.
Временно извеждане се разпорежда:


При конструктивни повреди, при които е нарушена товароносимостта и
устойчивостта на конструкцията, вследствие на претоварване от натрупания сняг;



При обледяване на опасни повредени дървета и стълбове с опасност от падане и
застрашаващи здравето и живота на живущите в обсега им.

Маршрути за временно извеждане
Избират се от изпратената на място оперативна група през незасегнати райони в
зависимост от конкретната ситуация. Избират се най-късите и безопасни маршрути далеч
от електропроводи, стълбове, опасни дървета, сгради и други опасности.
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";



Отдел "Социално подпомагане"

2.Места за временно настаняване при необходимост.
Определяне на подходящи места за временно настаняване : при установяване на аварирали
или закъсали пътници по общинската или републиканската пътна мрежа при усложнени
зимни условия, кметовете и кметските наместници от близко стоящите до аварията
населени места осигуряват подслон, отопление, топли напитки и възможност за
снабдяване с храна в стая на кметството. В населените места, авариралите и наложително
спрени от движение през деня пътници се насочват за престой до почистване на пътната
мрежа от снегонавяване в сградите, определени за клубове или училищата.
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.
Длъжностни лица от общинската администрация, управляващи местата за временно
настаняване:
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Гл. спец. "Просвета и култура";



Директорите на училища и детски заведения;



Председателите на читалищата в населените места.

3.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".

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.

4.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население
4.1.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
секретаря на общината.
4.2.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
осъществява от Зам. кмета на Общината.
5.Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост: чрез наличната техника на
участниците в Плана за защита при бедствия и чрез предоставяне на техника срещу актове за
възлагане.
Отговорни длъжностни лица за дейностите по разчистването: ОПУ


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.;


Фирма "Строймаш"-Иван Васев - тел. 0888354532 ; с.Катуница; налична техника:
булдозери -3бр.; фадроми - 4бр.; грейдер - 1бр.
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Длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението на
дейностите: Гл. спец. "АБ и незаконно строителство".
6.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.
Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата се осъществява от:


Гл. конструктор



Гл. архитект



Гл. спец. "АБ и незаконно строителство"



Гл. спец. "Общинска собственост"



Директор на Дирекция "ОА"

 Гл. счетоводител
Важността на обектите за възстановяване се определя въз основа на целесъобразността от
тяхното използуване, а именно:


Обекти от критичната инфраструктура.



Обекти определящи жизнената дейност на общината и осигуряващи стоки от първа
необходимост.



Комунално-енергийни мрежи.



Обекти на здравеопазването и образованието.



Жилищни и стопански сгради.

Ред за координация на дейностите
Подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и
възстановителна

помощ

на

пострадалите

лица

и

извършване

на

неотложни

възстановителни работи след бедствие.
Неотложните възстановителни работи се организират от органите на изпълнителната власт
в съответствие с функциите им.
В 14-дневен срок от възникване на бедствието се изпращат в МКВП – МС
информационните форми за всеки отделен обект. Копие от информационните форми се
изпращат и до Областния управител.
Въз основа на протоколите от комисиите за оглед, кмета на общината отправя искане към
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
(МКВП – МС) за предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни
работи за трайно възстановяване на имоти. В 3-месечен срок от изпращане на
информационните форми в комисията се внасят исканията за финансиране.
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Отговорно
дейностите

длъжностно
по

лице

от

възстановяването,

общинската

администрация,

качеството

на

координиращо

изпълнението

им

и

законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства.
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.кмет 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 законноста:
Осъществява се с органите на РУ «Полиция» под ръководството на Началника на РУ 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.



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.
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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 .
Гл. спец. "ОМП";
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.
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението
на дейностите.
Отговорното

длъжностно

лице

от

общинската

администрация,

координиращо

изпълнението на дейностите е Гл. експерт " ЧР и ССИ“
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.
Цел на медицинското осигуряване при снеговалежи, снегонавявания, заледявания и
обледявания е спасяване на пострадалите, намаляване смъртността и инвалидността сред
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тях, най-бързо възстановяване на здравето и трудоспособността им, недопускане поява и
развитие на епидемии, укрепване здравето и трудоспособността на населението.
Тази цел се постига с изпълнението на следните задачи:


организиране и оказване на първа медицинска, лекарска, квалифицирана по
жизнени показатели и специализирана помощ на пострадалите в районите на
бедствието и тяхното лечение;



предотвратяване разпространението на епидемии;



засилване

на

контрола

за

провеждане

на

санитарно-хигиенни

и

противоепидемични мероприятия сред населението;


контрол върху храненето и водоснабдяването на населението от пострадалите
райони /огнища на поражения/;



санитарно - хигиенен контрол на условията за настаняване на населението;



разпространяване на документи по режима на работа и живот на населението от
общината в условията след бедствието;



медицинско осигуряване на евакуиращото се население и местата за настаняване
/ако се извършва такова/;

Транспортирането на пострадалите се извършва със санитарен транспорт, оборудван с
технически средства за реанимация на дишането и кръвообращението по време на
евакуация.
Регионалният център по здравеопазване в Пловдив привежда в готовност кръвопреливния
център, а областния комитет на БЧК активизира доброволните и платени кръводарители.
Осигуряват се недостигащите медикаменти, превързочни материали, серуми за
противоепидемична имунизация и други. Тези задачи се изпълняват със силите на "МБАЛ
- Асеновград" ЕООД , болничните заведения в Пловдив и Първомай.
Координацията на действията за оказване на първа помощ ще се извършва от гл. спец.
"МКБППМН и лекарите с практики в общината.
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
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V.Събиране и обмен на информация за бедствието
НИМХ-БАН-филиал Пловдив, който разполага с 8 бр. хидрометрични станции с
лимнограф и 2 бр. хидрометрични станции без лимнограф - събира,

обобщава

и

предава информация за:


Приземните хидрометеорологични условия към момента на възникване на
бедствието;



Хидрометеорологичните условия във високите слоеве на атмосферата към момента
на възникване на бедствие и в часовете за наблюдение в хода на СНАВР;



Прогнозиране на хидрометеорологичната обстановка в следващите часове и дни;



Своевременно предупреждаване за резките изменения на метеорологичната
обстановка

/превантивно

добиване

и

предоставяне

на

"щормова"

хидрометеорологична информация/.
Разузнаването, което

ЩИПБ организира се и се води за осигуряване на оперативна

информация за обстановката в района на бедствието и за подпомагане действията на
формированията, участващи в спасителните и неотложни аварийно-възстановителни
работи. Разузнаването решава следните задачи :


установява обема и степента на бедствието;



определя броя на пострадалите хора, както и най-удобните подходи за оказване
помощ на същите и изваждането им от огнищата на поражения;



установява и означава границите на района /участъка/ на бедствието;



определя състоянието на маршрутите за подход и маньовър на силите за
извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

При снеговалежи, снегонавявания и заледявания информацията се събира от органите на
НИМХ-БАН-филиал Пловдив, Областно пътно управление -Пловдив, ПУ и кметовете на
населени места от общината.
При обледявания на електропроводите, свързочните линии и дърветата информацията
постъпва от териториалните органи на Министерството на енергетиката, БТК, кметове на
населени места и граждани.
VI.Комуникации
Организация на комуникациите.
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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 ОбщСС 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;



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



МБАЛ Първомай, Асеновград;



Разузнавателна група за обхождане на засегнатите райони с цел уточняване
разрушенията, засегнатите хора и животни;
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КЕЦ Асеновград, ВиК район Първомай - при необходимост спиране на ел.
захранването, газоподаването и водоподаването за недопускане на нещастни
случаи;



ПУ – Садово -поставяне на постове за ред и сигурност ;



сили и средства на РС “ПБЗН” – Садово;



“ВиК” – Пловдив – район «Първомай»



АВГ на БТК – район Пловдив



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

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.
Основните строителни материали, строителна техника и механизиран инструмент ще се
пренасочват към района на снегонавяване и обледяване за извършване на необходимите
работи.
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.
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
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

„Плана за защита при снегонавявания и обледяване” 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.
Плана се актуализира всяка година, като промените се отразяват в листа за

направените актуализации, Приложение № 7 към 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

НИМХ – Пловдив – Отговорна за ранно предупреждение на Община Садово, при наличие
на метеорологична обстановка, предполагаща екстремални валежи – снегонавявания и
обледявания.
ОПУ Пловдив – АПИ – Отговорност за поддръжката на републиканската пътна
инфраструктура.
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 – язовири, изравнители, както и за опасни такива.
РС ПБЗН – Има отговорности за 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.
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Аварийна групи на “ВиК” – Пловдив, район Първомай, екипи и техника на “EVN” –
Пловдив: КЕЦ Асеновград, АВГ на БТК – Пловдив – Отстраняване на аварии по КЕМ.
Юридически лица – фирми, отговорни за транспорт, разчистване и строителни дейности
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