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I.Цел, обхват, описание на ситуацията, приети условия за планиране. 
 

1. Цел 

Целта на плана е да създаде оптимална организация за своевременно прогнозиране 

характера и последствията от масови пожари на територията на Община  Садово и 

успешно провеждане на пожарогасителни и неотложно аварийно - възстановителни работи 

в засегнатите райони. 

Основни задачи. 

 Оказване помощ на пострадали хора и животни; 

 Установяване размера на пожара; 

 Определяне местата за ограничаване на пожара; 

 Ограничаване и локализиране на пожара; 

 Осигуряване допълнително вода и хора в помощ на РС ПБЗН  при необходимост. 

2. Обхват  

Пожарът е особено характерен за големите горски масиви и възниква от гръмотевични 

бури, аварии от електропроводи, игра на деца, неправилно палене на огън от туристи, 

земеделски производители, умишлени злонамерени действия и др. 

Най-опасни за възникване от пожар на територия на Общината са следните райони: 

 горски масиви в землищата на - с.Чешнегирово, с.Ахматово, с.Поповица, с.Милево, 

с.Селци и с.Богданица; 

 горски масиви по поречията на реките Чая и Марица. 

3. Описание на ситуацията  

       Пожарът - неконтролируемо горене във времето и пространството свързано със 

заплаха за собствеността, живота и здравето на хората, като стихийно бедствие за 

общината, е особено характерен  за големите горски и полски масиви и възниква от 

гръмотевични бури, умишлено или при нарушаване на технологичната дисциплина.  

Оценка на опасността от пожари: характерно за горските пожари е бързото им нарастване 

на големи площи със завихряне и прехвърляне на искри на големи разстояния и образуване 

на нови огнища, което създава реална опасност за живота на екипите участващи в 

пожарогасенето и животните. От продуктите на горенето силно се замърсява околната 

среда. Най-вероятни райони за възникване на горски пожари са насажденията от I клас на 

пожарна опасност. Това са предимно иглолистни култури и широколистни насаждения, 

растящи върху сухи почви. 
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Обработваемите площи и естествени ливади при косенето и прибирането създават 

сериозни предпоставки за масови полски пожари. Най-често те се предизвикват при 

нерегламентирано палене на  стърнища, небрежно боравене с огън и умишлени действия. 

Не осигуряването на наблюдение и не изораване на предпазни ивици създават 

предпоставка за прехвърляне на огъня от земеделските имоти в горския фонд. 

Последствия от големи горски и полски пожари. 

Възникването на пожари може да има неблагоприятни последствия като: 

 Унищожаване на големи площи от горския фонд; 

 Големи материални щети при изгаряне на неприбрана реколта от есенниците; 

 Нанасяне на значителни щети на околната среда; 

 Загуби на животински видове и нарушаване на популациите; 

 Възможни са и човешки жертви.                                                           

4.Приети условия за планиране; 

За провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) 

при масови пожари 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 и ОД „Гражданска защита". 

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 аварийно-

възстановителни работи в пострадалите райони. 

Основните усилия се насочват в най-силно пострадалите населени места на Община 

Садово. 

 

II.Последователност на действията: 

1.Oперативна готовност. 

ЩИПЗБ осъществява управлението на СНАВР от предварително оборудвано работно 

място в зала на Общината или от оборудван изнесен пункт за управление /ПУ/. При 

необходимост може да бъде изграден и подвижен ПУ при пожар или да бъде изпратена 

оперативна група за непосредствено ръководство на СНАВР. Това се налага от обширния 

териториален обхват на пожара, големите щети, които могат да се получат при него и от 
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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.  

 Кметовете на населени места ръководят изпълнението на СНАВР от работните си 

места. 

2.Активиране на плана и ресурсите. 

При възникване на масов пожар, Кмета на Общината обявява със заповед “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 законосъобразно привеждат в 

готовност своите сили и им поставят конкретни задачи според създадената обстановка за 

провеждане на СНАВР в района на бедствието.                
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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. 

Взаимодействието между ръководителите на пожароопасни обекти, Държавно горско 

стопанство и фирмите за предоставяне на помощ при големи пожари се извършва съгласно 

Оперативните планове за действие при пожар, в които е указано: 

 От кого се извършва оповестяването за възникналия пожар в обекта, сградата, 

горския масив; 

 Основните подходи към горящия обект; 

 Местата на водоизточниците и начина за организиране на водоснабдяването на 

противопожарните средства; 

 Ръководителят на противопожарното ядро и тел. указател за оповестяването им; 

 Дежурните шофьори; 

 Отговорните лица за осигуряването на храна и вода за гасачите; 

 Кой ръководи пожарогасенето в района на пожара. 

При пожар в производствени обекти ръководителят на гасителните работи установява 

връзка с техническия състав в обекта и с тяхна помощ уточнява наличието и местата на 

апаратурите под високо налягане, определя вида, количеството и мястото на 

взривоопасните и отровни вещества и взема мерки за тяхната защита. 

Ръководителят на гасителните работи при пожари в големи горски масиви установява 

връзка с ДГС Асеновград, кметовете на населени места и с предварително сформираните 

гасачески групи от населението вземат мерки за изгасянето на пожарите. 

Спасяването на хората, оказването на медицинска помощ и евакуацията се осъществяват 

едновременно с развръщането на силите и средствата за гасене на пожара. При недостиг на 

сили и средства първо се извършват спасителните работи, а след това се продължава с 

гасенето на пожара. 

Горските пожари се гасят във взаимодействие с Горските стопанства, отговарящи за реда в 

горите. Непосредствена отговорност за гората в даден район носи съответното горско 
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стопанство. Ако пожарът не е голям гасенето се извършва от съответното горско 

стопанство. При необходимост се привличат хора от местното население и гасаческите 

групи, като се използват подръчни средства за гасене. 

За борба с масовите пожари, имащи характер на стихийно бедствие, се привличат и 

останалите части от Единната спасителна система – ГД ПБЗН, фирми разполагащи с 

необходимата техника и хора, съгласно сключените договори. Те устройват заградителни и 

опорни полоси за пускане на гасителни течности срещу огъня. 

3.Изпълнение на защитни действия и краткосрочни действия за овладяване; 

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.Система за оповестяване/предупреждение: 

Оповестяването при опасност от възникване /при възникване/ на масови горски пожари на 

територията на общината се извършва: 

а/ на органите за управление: 

 Длъжностните лица от общината се оповестява от дежурния на Общ.СС по заповед 

/разпореждане/ на кмета или зам.-кмета на общината. 

 Ръководителите на фирми се оповестяват от дежурните по обект /охраната/. 

В работно време оповестяването завършва до Ч+3-5 мин., а в извън работно време до 

Ч+15-20 мин. 

Оповестяването се извършва по предварително разработени и утвърдени схеми за 

оповестяване с различни средства. 

Дежурния на Обл.СС се оповестява за сигнала "БЕДСТВИЕ" от оперативния дежурен на 

РД ПБЗН. 

б/ на формированията 

Оповестяването се извършва от дежурния на Общ.СС /кметове на населени места за 

гасаческите групи/. 

в/ на населението 
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Оповестяването на населението от засегнатите населени места се извършва от дежурния на 

Общ.СС по заповед /разпореждане/ на Кмета на Общината. 

Чрез местния радиовъзел или местните кабелни оператори може да се излъчва 

необходимата информация. 

За оповестяване на населението освен местните радиовъзли и кабелни оператора се 

използват локални оповестителни системи и сирените монтирани на автомобилите на ПУ - 

Садово, РС ПБЗН и изградения оповестителен апарат по места. 

Отговорни длъжностни лица и функциите им 

Главния спец. „ОМП“ организира денонощно дежурство за поддържане готовността на 

ведомствата, общината и кметствата и за оповестяването им при стихийни бедствия и 

аварии. 

План - схема за оповестяване при бедствие  Приложение №  2 . 

4.Изпълнение на дейности по възстановяване. 

На възстановяване подлежат съоръженията, които биха: 

 ограничили разпространението на пожарите; 

 биха довели до навременното локализиране и ликвидиране на пожарите. 

Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане 

Изграждането на необходимата противопожарна инфраструктура в горите и земеделските 

земи (пътища, изкуствени водоизточници, подстъпи до водоизточниците, просеки под 

електропроводите, минерализовани ивици, пожарозащитни пояси, изорани ивици) биха 

създали условия за успешно гасене на възникналите пожари. 

За осигуряване на вода за пожарогасителни нужди е необходимо възстановяването и 

поддържането в изправно техническо състояние на противопожарните хидранти. 

При трайни засушавания и спадане на водните нива в язовирите се затруднява зареждането 

на противопожарните коли с вода. За разрешаването на този проблем е необходимо да се 

монтират допълнителни тръби и кранове към изпускателите на язовирите, които ще 

осигурят вода за пожарогасителни нужди до пълното изчерпване на водата. 

Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за 

осъществяване на дейността.   

Цялостната дейност по поддържането на противопожарната инфраструктура в горите се 

организира от ДГС Асеновград, а противопожарните хидранти се поддържат от ВиК . 
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Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо 

изготвяне на експертизи.  

Продължителните засушавания нанасят сериозни поражения на горите на територията на 

общината. При възникване на пожар в горски и полски масиви опасност представлява 

унищожаването на дървесината, влиянието върху околната среда и евентуалното 

преминаване на пожара в населени места. 

Най-опасни за възникване от пожар на територия на Общината са следните райони: 

 горски масиви в землищата на - с.Чешнегирово, с.Ахматово, с.Поповица, с.Милево, 

с.Селци и с.Богданица; 

 горски масиви по поречията на реките Чая и Марица: 

Предпоставка за възникване на големи полски пожари е и недобросъвестното отношение 

на земеделските производители при обработката на земята, като често унищожаването на 

сухата растителност и сламата става чрез умишлено палене. 

Предпоставка за възникване на големи пожари в населените места от общината 

представляват и обектите от дървопреработващата промишленост, складовете за 

строителни материали, бензиностанциите и газостанциите: 

 

№ Обект Предмет на дейност 
Експлоатиращ 

обекта 
Адрес  

 

1 СД ХИК-91-Пацев и 
сие” 

Полиетиленови 
изделия 

Георги Пацев гр.Садово, бивш 
стоп.двор 

2 “Тридекс” ООД Полиетиленови 
изделия 

Живко 
Куюмджиев 

гр.Садово, бивш 
стоп.двор 

3 “Куминянофрут” Преработка на плодове Пиетро 
Санторели 

с.Катуница, 
ул.”Искра” №8 

4 Спиртна фабрика Производст-во на 
спирт 

Винпром – 
Пещера АД 

с.Катуница, 
ул.”Илия Стоянов” 
№1 

5 “999-Ив.Асенов” ЕООД Препарати за 
Растителна  защита 

Иваило Асенов с.Катуница, бивш 
стоп. двор 

6 “Елана Харт” ООД Полиетиленови 
изделия 

Райна 
Атанасова 

с.Болярци 

7 “Акулукс – БГ ” ООД Полиетиленови 
изделия 

Шарл-Луй 
Акерман 

Главен път Е-80 
Садово запад 
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8 “Бългерия Политийн 
Индъсриис” 

Полиетиленови 
изделия  

Пламен 
Неделчев 
 

гр.Садово, бивш 
стоп.двор  

9 Бензиногазстанция 
Лукоил Б - 49 

Бензиностанция Лукоил - 
България 

Гл.път Е - 80 
гр.Садово 

10 Бензиногазстанция 
Лукоил Б - 55 

Бензиностанция Лукоил - 
България 

Гл.път Е – 80, 
Комплекс " Чая " 

11 Бензиногазстанция 
Планета газ - 2000 

Бензиностанция Теофил 
Сарандев 

с. Катуница 

12 Бензиногазстанция 
Христозови - 93 

Бензиностанция Георги 
Христозов 

гр.Садово, бивш 
стоп.двор 

13 Комплекс Вик - 2000 Бензиностанция Васил Панев Гл.път Е - 80 до  с. 
Чешнегирово 

14 Бензиностанция ОМВ Бензиностанция ОМВ Гл.път Е – 80 
с. Поповица 

Отговорни за изготвянето на експертизите са операторите на обектите.  

С разпореждане на Кмета на общината се изграждат комисии за изготвяне на експертизи 

от наличните общински специалисти и привлечени специалисти от РС ПБЗН. 

 

III.Организация и разпределение на отговорностите  

1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия: 

ЩИПЗБ се привежда в готовност до 15 мин.от подаването на сигнал "Бедствие" в работно 

време и 45 мин.от подаване на сигнала в извън работно време. Членовете на ЩИПЗБ 

заемат работните си места в дежурната стая и залата на Общината, осигурени с пособия и 

справочни материали. Кмета на общината (секретаря) проверява наличието на членовете 

на ЩИПЗБ, след което ги запознава със създалата се обстановка. 

2.Събиране и обмен на информация за бедствието      

За добиване на точна и вярна информация и за непосредствено ръководство на СНАВР в 

района на бедствието се изпраща оперативна група в състав утвърден от Кмета на 

Общината.  

Задача на групата е в най-кратки срокове да предостави данни за размерите на бедствието, 

граници на зоните на възникналите пожари, наличие на водоизточници и възможност за 

използване на вода за пожарогасене.  

 Установява обема и степента на пожара; 
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 Установява и означава границите на района /участъка/ на пожара; 

 Определя състоянието на маршрутите за подход и маньовър на силите за 

извършване на гасителни и защитни мероприятия. 

 Определя местата за спиране разпространението на пожара: естествени (реки, 

пътища, сипеи и др.) и изкуствени (просеки, минерализоване, изгаряне и др.) 

 Определя опасните участъци от евентуалното развитие на пожара (населени места, 

комуникации, ценни дървесни видове и др.). 

3.Взаимодействието между областните, общинските и обектовите сили 

Главния спец. по „ОМП“ чрез дежурния по Общ.СС изисква от БТК изграждане на 

преките канали за свръзка с дежурния по Обл.СС - Пловдив.  

При получено предупреждение за опасност от пожар дежурният по Общ.СС оповестява 

Кмета на Общината,  РД ПБЗН, ръководители на аварийни групи, кметовете на населени 

места, РС ПБЗН и ръководителите на обекти и фирми, попадащи в зоната на пожара по 

телефони и чрез мобилните оператори. 

При възникване на пожар или при получаване на сигнал за възникнал такъв на територията 

на общината дежурния по общински съвет за сигурност оповестява:         

 Кмета на общината; 

 Дежурния по Обл.СС  – Пловдив. 

По решение на кмета на общината се оповестяват и привеждат в готовност членовете на 

Кризисния щаб и ръководствата на фирмите и обектите, кметовете  на населени места със 

сигнал "Бедствие", посредством  мрежата на мобилните оператори и БТК.                   

Дежурния по Общ.СС изготвя и предава донесения до дежурния по Обл.СС - Пловдив за 

наводнението по установените форми. 

Кметовете на населени места и ръководителите на фирми оповестяват и привеждат в 

готовност подчинените си органи и окомплектоват същите с материали, инструменти и 

транспорт  ги подготвят за провеждане на СНАВР. 

По решение на Кмета на общината, дежурния по Общ.СС оповестява оперативните 

дежурни на РС ПБЗН, ПУ - Садово и дежурния в ЦСМП, за привеждане в готовност на 

силите и средствата по плана за взаимодействие между техните организации и общината. 

4.Извършване на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи: 

Решаващо за успешен ход на СHАВР е първоначалното информиране на населението за:   

 Местата за изнасяне (евакуиране) извън опасните зони без допускане на паника.      
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 Изградените палатъчни лагери за останалите без подслон и пунктовете за раздаване 

на храна и вода.      

 Пунктовете за събиране на пострадали и оказване на медицинска помощ.      

 Полицейските постове за обществен ред.      

 Инструкция  за поведение на населението. 

 Ред и начини за привличане на работни групи от доброволци в помощ на СHАВР 

водени  от щатни сили на  МВР, РС ПБЗН, МЗ, и др. 

 

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 

ръководителя на място - специалистите от РС ПБЗН, ПУ-Садово и делегирани от кмета 

длъжностни лица от общината. 

Временно извеждане се разпорежда: 

 при наличие на взривоопасни вещества в близост до пожара; 

 в случаите, когато пожарите и отделящите се газове застрашават здравето и живота 

на хората, живеещи в близост до мястото на пожара. 

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, 

имайки предвид посоката на вятъра и посоката на разпространение на пожара, маршрути 

отделени от пожара от естествени препятствия (реки, просеки, изорани ивици, пътища, 

поляни, сечища) далеч от пожара и взривоопасни обекти, далекопроводи 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). 

Дейността се организира от: 
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 Гл. спец. "МКБППМН"; 

 Отдел "Социално подпомагане" 

2.Места за временно настаняване. 

Определяне на подходящи места за временно настаняване:  при възникване на пожар и 

унищожаване  на жилищните домове,стопански постройки, гаражи и др, на семействата, за 

които опожареното жилище е единствено се осигурява подслон във: 

 Училища; 

 Детските градини и кметствата по населени места; 

 Читалища, Клубове. 

Оценка на наличното оборудване и недостигащото: За извършване  оценка на 

наличното и недостигащо оборудване на сградите за настаняване с легла, постелъчен 

материал, завивки и други се изгражда комисия от общината, която определя  какво и 

колко недостига, от  къде ще се вземе и изготвя  заявка за недостигащото, която изпраща 

до Областния кризисен щаб. 

Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за осигуряване на 

необходимото оборудване е Зам. кмета на общината. 

Разчет на недостигащото оборудване: разчета ще се изготви на база брой на 

пострадалите и недостиг на оборудване (легла, дюшеци, одеяла, палатки и др.). 

Недостигащо оборудване да се набави, чрез заявки от междуобластния склад на БЧК и 

склад на РД ПБЗН - Пловдив. 

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;  

 Председателите на читалищата в населените места З 

Цялостната дейност по временното настаняване се организира и ръководи от Секретаря на 

Общината. 

3.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: 
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 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 храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други за един човек:  

 
Хранителни 

продукти и вода 
Потребност 

Лекарствени 
средства 

Потребност 
Медицински 

изделия 
Потребност 

Хляб 3 бр. Антидепресанти 10 табл. Превързочни 
материали 

 10 бр. 

Консерви-месни 6 бр. Антибиотици 10 табл. Шини    3 бр. 
Млечни продукти 600 гр. Аналгетици 10 табл. Дезинфектанти 100 гр 

Колбаси 600 гр. Спазмолитик 10 табл. Спринцовки 
еднократна 
употреба 

 

Захарни изделия 6 бр.     
Консерви-
зеленчуци 

200 гр.     

Минерална вода 6  л.     

 

4. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население 

4.1.Вътрешно за общината подпомагане. 

Отговорността за подпомагане на засегнатото население носи Зам.кмета на община 

Садово. 

Останалото без подслон население се настанява в незасегнати от бедствието сгради, а при 

недостиг на такива се организират палаткови лагери и се изготвят заявки за доставка на 

фургони. 

 Организира се осигуряването на населението от засегнатите райони с необходимия 

фонд от облекло, обувки и други стоки от първа необходимост; 

 Организира се снабдяването с обменен фонд облекла и обувки силите работещи в 

мястото на бедствието; 

 Организира се изнасянето и извличането на затрупани хранителни  и нехранителни 

стоки; 

 Организира се изхранването на населението: 
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 в населените места засегнати от бедствието; 

 в районите за настаняване; 

 в заведенията за обществено хранене; 

 През зимния сезон осигуряват отоплителни материали и уреди за отопление; 
 Осигурява се продоволствие на личния състав на силите определени за извършване 

на СНАВР 

 Организира се и се 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». 

Взаимодействието с търговските обекти и заведенията за обществено хранене се 

осъществява от Директор “СА”. 

Определянето на най-необходимото за нуждаещите се извършва от Директор дирекция  

“СА”. 

Редът за извършване на спешни доставки след пожара 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 

са Гл. спец. "МКБППМН": 

 Гл. спец. "ЕТЗ". 

4.2.Външно за общината подпомагане 

Ред за изготвяне на заявките  

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 – Директор на Дирекция "СА". 

Заявките се изпращат до Областния ЩИПЗБ. 

Определяне на местата за получаване на помощи - получените помощи ще бъдат 

временно съхранени в незасегнатите общински сгради, а за бързо развалящи се продукти 

ще се използват хладилните камери на месо и млекопреработвателните предприятия. 

Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането 
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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. 

5.Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост  

 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. 

Разчистването и осигуряването на проходимост се извършва чрез наличната техника на 

участниците в Плана за защита при бедствия и чрез предоставяне на техника срещу актове за 

възлагане. 

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 

Отговорни     лица,      ангажирани      за: определяне     на     местата     и  обектите  за 

възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване на възстановителните 
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работи:  Началник клон Първомай на ВиК Пловдив; EVN –България – Началник на КЕЦ 

Асеновград, Началник ОПУ Пловдив-АПИ;   

Комисия назначена със заповед на Кмета на Общината определя  важността на обектите за 

възстановяване въз основа на целесъобразността от тяхното използване, а именно: 

 Възстановяване критичната транспортна инфраструктура – единствени пътища и 

техните съоръжения; 

  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 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 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо дейностите    

по    възстановяването,    качеството    на    изпълнението    им    и законосъобразното 

изразходване на отпуснатите финансови средства.: Директор на Дирекция "СА" 

7.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”. 
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 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“ 
8.Здравеопазване. 

Първа медицинска помощ се оказва непосредствено в района на пожара от самото 

население под формата на самопомощ и взаимопомощ. Първа лекарска и квалифицирана 

по жизнени показатели медицинска помощ пострадалите ще получат в медицинските 

пунктове, които ще бъдат разкрити в близост до пострадалите райони или в близките 

здравни пунктове. Нуждаещите се от болнично лечение се евакуират в близките болнични 

заведения на Пловдив, Асеновград и Първомай в зависимост от мястото на бедствието, 

където им се оказва квалифицирана и специализирана медицинска помощ. 

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 и други. Най-тежко 

пострадалите се насочват към клиниката за термични травми на ВМИ Пловдив, а при 

обгазяване с токсични вещества към Клиниката по токсикология към ВМИ - Пловдив. 

9.Ред и законност  

Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността е Зам. кмета на общината  и 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 е гл. 

експерт «ОМП» 

Силите се изнасят в района на пожара и изпълняват следните основни задачи:    

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

 Отцепване на пострадали жилищни сгради и стопански обекти. 
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 Осигуряване охраната на магазини, складове и жилищни домове на населението в 

огнищата на поражение.      

 Усилване охраната на обществени сгради и обекти от HС и такива съхраняващи 

документи от особена важност.      

 Предотвратяване на паника  сред населението и възстановяване спокойствието и 

обществения ред, борба с мародерите      

 Въвеждане ред по бензиностанциите. 

 Осигуряване условия за въвеждане силите на РС ПБЗН. 

 Установяване самоличността на загиналите. 

 Извършване адресната регистрация на евакуираното население. 

 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. 

 Осигуряване на ред и безопасност при евакуация на населението и материалните 

ценности от района на бедствието. 

 

V.Събиране и обмен на информация за бедствието 

Целта на хидрометеорологичното осигуряване е да събира и обработва данните за 

метеорологичната обстановка на територията на общината и своевременно да ги 

предоставя за използване от щаба за координация. 

НИМХ – БАН- Пловдив, обобщава и предава информация за: 

 приземните хидрометеорологични условия към момента на възникване на 

бедствието; 

 за хидрометеорологичните условия във високите слоеве на атмосферата към 

момента на възникване на пожара 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 е организирано за осигуряване на оперативна информация за обстановката в 

района на пожара и за подпомагане действията на формированията, участващи в 

гасителните и защитни мероприятия. 
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 установява обема и степента на пожара; 

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

 определя състоянието на маршрутите за подход и маньовър на силите за 

извършване на гасителни и защитни мероприятия. 

 Определя местата за спиране разпространението на пожара: естествени (реки, 

пътища, сипеи и др.) и изкуствени (просеки, минерализоване, изгаряне и др.) 

 Определя опасните участъци от евентуалното развитие на пожара (населени места, 

комуникации, ценни дървесни видове и др.). 
 

VI.Комуникации  

      Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни  връзки, обходни 

телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и интернет връзка/ на Общината с 

ОКИЦ, Областен управител, съседни общини и населени места, кметствата от Общината и 

длъжностни лица от Общината: 

Технически комплекс за оповестяване (ТКО) за връзка по команден ред с областен 

дежурен по линия на държавното оповестяване; 

Превключване на връзките от обществената електронна съобщителна мрежа на БТК за 

нуждите на органите за ръководство при бедствия - МС, Щабовете за координация в 

областната и общинска администрации; 

Стационарен телефон за връзка с Дежурен Общ.СС: тел.: 03118 22 33; 0888438064; 

Телефонен указател на отговорни иституции и кметства Приложение № 3; 

БНР и БНТ Пловдив ; 

Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с околния 

свят - при излизане от строя на наличните средства за комуникация за връзка и 

координация между ръководството и екипите, провеждащи СНАВР ще се разчита основно 

на УКВ мрежата на  РД ПБЗН. 

Отговорно длъжностно лице от общинска администрация, координиращо  

комуникациите по време на бедствие –  гл. спец. “ОМП ”. 

 

VII.Ресурсно (финансово и материално) осигуряване на изпълнението на плана  

1.Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при пожар: 

 Доброволно формирование; 

 ДГС Асеновград; 
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 Групи на Областно пътно управление и с наличната техника; 

 МБАЛ  Първомай; 

 Разузнавателна група за обхождане на засегнатите райони с цел уточняване 

разрушенията, засегнати хора и животни; 

 “EVN” район Пловдив - КЕЦ Асеновград, АВГ на БТК – район Пловдив, ВиК район 

Първомай -при необходимост спиране на ел. захранването, газоподаването и 

водоподаването за недопускане на нещастни случаи и вторични огнища; 

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

 РС ПБЗН – Садово; 

 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 пожара за извършване на възстановителни работи. 

Ежегодно в общинския бюджет се залагат средства за непредвидени разходи, включително 

бедствия. 

 

VII.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. 
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2.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана 

„Плана  за защита при пожари” 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 
 

РС ПБЗН – Има отговорности за разпространение на информацията, намаляване на риска 

от бедствия, чрез контрола на строежите и провеждане на аварийно спасителни и 

гасителни дейности по искане на ЩИПЗБ. 

ДГС – Асеновград – Отговорни за превантивни мерки и пожарогасене на горските 

територии. 

НИМХ – Пловдив – Отговорна за предоставяне на информация  на Община Садово за 

наличие на метеорологична обстановка и особено за обстоятелства, които способстват 

опасно разрастване на пожара 

РЗИ- Отговаря за вземане на решение за медицинска помощ за  населението и опазване 

качеството на питейните води. 

МБАЛ Първомай – за оказване на спешна и специализирана медицинска помощ. 

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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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, разчистване и строителни дейности. 
 


