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ИСТОРИЯ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ПЛАНА 

 

Промените в плана,свързани с  актуализация на приложения, на нормативна уредба и 

процедурисе извършват от секретаря към общинския  щаб за изпълнение на ПЗБ и 

представителите (точки за контакт) на съответните структури на ЕСС, на които е предоставен 

екземпляр от плана. За отразяването на направени промени във всичките екземпляри на 

ОбщПЗБ, определеното длъжностно лице от съответната структура на ЕСС извършила 

промяната, размножава страниците с промени заедно с таблицата "История на промените" и ги 

изпраща на координатора и точките за контакт на останалите структури на ЕСС, които 

подменят съответните страници в техните екземпляри от плана. 

 

ИСТОРИЯ НА ПРОМЕНИТЕ: 

Промяна 
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Дата Променена част, 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АД – Акционерно дружество 

АЕЦ – Атомна електроцентрала 

АМ – Автомагистрала 

АЯР – Агенция за ядрено регулиране 

БВП - Брутен вътрешен продукт  

БДЗБР – Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ 

БЧК – Български червен кръст 

ВЕЦ – Водноелектрическа централа  

ВиК – Водоснабдяване и канализация 

ГДПБЗН – Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” 

ГРС - Газоразпределителна станция  

ДПРАО – Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ 

ДФ – Доброволно формирование 

ЕАД – Еднолично акционерно дружество 

ЕЕНСП – Единен европейски номер за спешни повикания 

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕСС – Единна спасителна система 

ЕТ – Едноличен търговец  

ЗБИЯЕ - Закона за безопасно използване на ядрената енергия  

ЗЗБ - Закон за защита при бедствия 

ЗИДЗЗБ – Закон за изменение и допълнение на закон за защита при бедствия 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

ИЙЛ – Източници на йонизиращи лъчения 

ИСЗ – Индивидуални средства за защита 

МКВП – Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане 

МО – Министерство на отбраната 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МПС – Моторно превозно средство 

МС – Министерски съвет 

МТО – Материално техническо осигуряване 

НИМХ – Национален институт по метеорологиям и хидрология 

НКЖИ – Национална компания железопътна инфраструктура 

НСИ – Национален статистически институт 

НСНРБ - Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия  
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НСРПО - Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия 

ОА – Областна Администрация 

ОДБХ – Областна дирекция по безопасност на храните 

ОДМВР – Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи 

ОДСП – Областна дирекция „Социално подпомагане“ 

ООД - Дружество с ограничена отговорност 

ОПЗБ - Областен план за защита при бедствия  

ОПУ – Областно пътно управление 

ОСЗ – Областна служба по земеделие 

ОСНРБ - Областен съвет за намаляване на риска от бедствия  

ОЦ – Оперативен център 

ПЗБ - План за защита при бедствия  

ПП – Природен парк 

ПСПВ – Пречиствателна станция за питейни води 

РДГ – Регионална дирекция по горите 

РДПБЗН – Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 

РО – Ръководител на операциите  

РПМ - Републиканската пътна мрежа  

РУО – Регионално управление на образование 

РЦСМП – Регионален център за спешна медицинска помощ 

СМП – Спешна медицинска помощ 

СНРБ - Съвет за намаляване на риска от бедствия 

СОП – Стандартна оперативна процедура  

ТЕЦ – Топлоелектрическа централа 

УКВ – Ултракъси вълни 

ФПЧ - Фини прахови частици  

ХС – Хлораторна станция 

ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ 

ЮЛ – Юридически лица 
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Раздел І. ВЪВЕДЕНИЕ 

В раздел ВЪВЕДЕНИЕ на кратко е посочено как е разработен ПЗБ, описана е 

структурата, целите и задачите на плана, нормативните изисквания, географския район и 

аудиторията, за която е предназначен. 

1.1 Цел на плана. 

Целите на плана са в съответствие с НСНРБ и са както следва: 

 Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез 

партньорство и по-добра координация.  

 Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности по 

разходоефективен начин.  

 Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху 

човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, 

собственост и природната среда.  

 Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и 

технологични бедствия. 

 

1.2. Описание на географския район.  

         Община Якоруда е разположена в североизточната част на област Благоевград върху площ 

от 339,3 кв.км. Намира се на 898 м. надморска височина. Граничи: на север с общините 

Самоков и Костенец от Софийска област, на изток с общините Белово и Велинград от област 

Пазарджик; на юг, югозапад с общината Белица. Общината е съставена от осем населени места 

– общинкси център гр. Якоруда и седем села, които са разположени в югоизточната част на 

общината.  
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1.3. Определяне на аудиторията, за която е предназначен плана. 

- Членовете на ОбСНРБ имащи отношение към намаляването на риска от бедствия и 

местните структури и части на ЕСС, които имат отговорности и задължения по изпълнението на 

ПЗБ;  

- Населението на община Якоруда. Планът за защита при бедствия е предназначен за 

информиране и запознаване с опасностите и рисковете, които застрашават населението на 

община Якоруда. 

1.4. Детайлно описание на структурата на общинския план за защита при 

бедствия/ОбщПЗБ/. 

Планът е разработен на основание и в изпълнение на чл. 9 ал. 1 от Закона за защита 

при бедствия и при спазване на изискванията на издадените от Съвета за намаляване на риска 

от бедствия към Министерския съвет „Указания за разработването и готовността за 

изпълнението на плановете за защита при бедствия“. 

Плановете за конкретни специфични опасности (за наводнение, земетресение, ядрена 

или радиационна авария по чл. 9, ал. 2 ЗЗБ) и други помощни планове са изготвени като 

отделни части към ПЗБ в раздел ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Структура и съдържание на план за защита при бедствия:  

- Заглавна страница  

- Съдържание  

- Документи за съгласуване и приемане на плана  

- История на разпространените екземпляри от плана  

- История на направените промени в плана  

- Раздел I. Въведение  

- Раздел II. Профил на риска  

- Раздел III. Превенция  

- Раздел IV. Готовност  

- Раздел V. Реагиране  

- Раздел VI. Възстановяване и подпомагане   

- Раздел VII. Мониторинг и оценка  

- Раздел VIII. Приложения 

1.5. Поясняване на връзката между ОбщПЗБ и другите планиращи документи, 

касаещи защитата при бедствия. 

 

Планирането на намаляването на риска от бедствия, се извършва на национално, 

областно и общинско ниво, което обхваща разработването и актуализацията на: 

- Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия;  

- Национална програма за намаляване на риска от бедствия;  

- Секторни и регионални програми, свързани с намаляване на риска от бедствия;  
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- Областни програми за намаляване на риска от бедствия;  

- Общинска програма за намаляване на риска от бедствия; 

Органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната 

спасителна система разработват планове за защита при бедствия за изпълнение на задачите, 

произтичащи от Националния план за защита при бедствия и плановете на областно и 

общинско ниво. 

 

1.6. Описание на процесите на разработване и актуализиране на ПЗБ. 

Общинския  план за защита при бедствия е разработен от съвета за намаляване на 

риска от бедствия на община Якоруда, съгласува се от Областния съвет за намаляване на риска 

от бедствия и се приема от Общински съвет-Якоруда. Планът за защита при бедствия се 

преразглежда и актуализира най-малко веднъж на 5 години, след всяко въвеждане на 

съответния план, както и при промяна на нормативната уредба, свързана с изпълнението им. 

Планът за защита при бедствия може да се преразглежда по всяко време от общинския СНРБ, 

като при необходимост може да бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по нормативно 

установения ред.  

 

Раздел ІI. ПРОФИЛ НА РИСКА 

Целта на раздела е да характеризира средата на риска и да предостави основа 

(базирана на факти и доказателства) за приоритизиране на ресурсите и усилията в планирането 

на защитата при бедствия, основано на управлението на риска. 

1. Обобщено описание на природната, социалната и икономическата среда и 

инфраструктурата в община Якоруда. 

1.1. Природна среда: 

Релефът на общината е  планински и полупланински , обхваща части от Рила и 

Западните Родопи, както и тясната долина в горното течение на р. Места. Средната надморска 

височина е 1603м., а средния наклон на терена е 11,1% , което влияе неблагоприятно върху 

общоикономическото и инфраструктурно развитие на общината , както и върху развитието на 

селищната мрежа. 

На територията на общината са части от Националния парк “Рила”, 

Преобладаващият планински характер на територията на общината е предопределил 

доминиращ дял на горския фонд. Общо горските територии на общината са 16 077,00 ха., като 

залесената площ е 15773,20 ха. или 97%.  Разделят се на територии, заети с иглолистни видове 

предимно от бял бор 56%, смърч 18,2%, ела 3,9% и широколистни предимно бук 10,04%, дъб 

8% и габър 0,4%. На територията на община Якоруда се намира 1 бр. държавно горско 

стопанство, което извършва управлението на горите, тяхната охрана, проектиране на 

мероприятията и контрол върху дейностите в горския фонд на горските акционерни дружества.  

Водното ресурси на община Якоруда се формира от  река Черна и Бела Места, както 

и от няколко малки реки. На територията на общината са разположени пет високопланински 

естествени езера – Грънчар, Сухото езеро, Рибното, Мъртво и Синъо езеро.  
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Специфичните условия и релеф формират климатичното разнообразие на общината. 

Климата е умереноконтинентален със слабоизразено средиземноморско влияние. 

Характерни за общината са  североизточните ветрове. 

Валежите се характеризират с неравномерно разпределение през годината, по-ясно 

изразена  в ниската зона с малкото им количество през летните месеци и по-голямата честота на 

периоди без валежи в същите месеци. Очертават се два валежни максимума (майско-юнски и 

ноемврийско-декемврийски) и два минимума (февруарски и юлско-августовски). Количеството 

на валежите е 500-600 мм. 

Сценарий в дългосрочен план за температурата и валежите, отчитащ промените 

в климата.  

Средната глобална температура на Земята расте от края на XIX век. Всяко едно от 

последните три изминали десетилетия ‘09 – ‘00; ‘99-‘90; ‘89-‘80 е по – топло от предишното. 

Увеличаването на температурата продължава и то с по – бързи темпове.  

В България след 1980 г. се наблюдава също тенденция към затопляне. Средната 

годишна температура на въздуха в България, през последните две десетилетия (1988-2011 г.) се 

е повишила средно с 1,3˚С в сравнение с тази от периода 1961-1990 г. 

Когато се говори за възможните промени на климата в България през следващите 

няколко десетилетия, се разглеждат различни сценарии, които се базират на различни модели и 

предполагаеми изменения на факторите, от които зависят. Повечето модели включват като 

фактор и човешката дейност. Песимистичния, реалистичния и оптимистичния сценарий отчитат 

повишаването на температурата да продължи, като средната температура се повиши от 2 ˚С 

(оптимистичния вариант) до 5 ˚С градуса (песимистичния вариант) до средата на века. 

Повишаването както на минималните така и на максималните температури ще се наблюдава 

през всичките сезони, като особено изразено ще бъде през летните месеци (юни, юли и август). 

По отношение на средногодишните количества валежи за областта, прогнозите са 

както зимните така и летните валежи да намалеят от 10 до 15 % до средата на века. 

От изнесената информация е видно, че очакваното повишаване на температурата 

няма да доведе до дълготрайно намаляне на количество на валежите както през най-сухата 

досега година в България - 2000 г., когато валежите по долините на р. Струма и Места са били с 

60 % по – малко, а общото количество за страната с 40 % по – малко.  Това обаче не изключва 

повтарянето на подобни екстремно ниски стойности на валежите в отделни години. 

Редица изследвания потвърждават, че въпреки очакваното намаляване на броя на 

дните с валежи и повишаването на температурите в Югоизточна Европа в резултат от 

климатичните промени, случаите с интензивни валежи, които предизвикват внезапни 

наводнения и щети се очаква да нараснат на фона на общото затопляне и засушаване в региона. 

Наличните сценарии за изменение на климата в България предвиждат тенденция на 

увеличаване на честотата на екстремните събития и бедствия, което се потвърждава от все 

по-често срещаните интензивни валежи, топли и студени вълни, наводнения и суши, ураганни 

ветрове, горски пожари и свлачища. 
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Състоянието на околната среда в общината е сравнително добро. Замърсяването на 

атмосферата в общитата с въглероден диоксид е с десетки пъти по-ниско от средното за 

страната.  

Най-съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух, по отношение на 

фините прахови частици оказват транспорта, състоянието на пътната прилежаща 

инфраструктура, строителните дейности и на последно място е промишления сектор. На 

територията на община Якоруда няма разположени големи горивни източници, подлежащи на 

собствени непрекъснати измервания. 

Системите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 

обхващат 100 % от населението в общината. Дейностите по събиране и транспортиране на 

отпадъците се извършва  от лица, притежаващи изискващите се по реда на ЗУО документи. 

Транспортирането на битовите отпадъци се извършва до регионалното депо за неопасни 

отпадъци. Остава проблемът с липсата на инсталации и съоръжения за третиране на 

строителните отпадъци чрез оползотворяване, рециклиране и повторна употреба на територията 

на общината.  

 

1.2. Социална среда: 

Населението на общината  е  10792 души, като в общинския център е концентрирано 

над 50% от населението в общината, а останалите населени места са с население между 500 и 

1200 души. 

В община  Якоруда населението е разпределено в следните населени места: гр. 

Якоруда – 5850, с. Аврамово – 730, с. Бел Камен – 574, с. Бунцево – 523, с. Конарско – 956, с. 

Смолево – 549, с. Черна Места – 412 и с. Юруково – 1198. 

                 В общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща всички 

възрастови групи. На територията на община Якоруда функционират: Четири основни 

училища: – ОУ ,,Неофит Рилски” с. Бел Камен ,  ОУ ,, Васил Левски “ с. Юруково,  ОУ ,,Братя 

Миладинови” с. Конарско, ОУ,,Гоце Делчев” с. Смолево; едно СОУ – ,,Св.Св. Кирил и 

Методий” – гр.Якоруда, Професионална гимназия – ,,П.Р.Славейков” – гр. Якоруда и едно 

обединено детско заведение с 5 групи, една яслена група в гр.Якоруда и  7 групи  в съставните 

села. Едно училище е средищно. Няма необхванати деца. 

                 Лекарските практики в доболничната помощ в Общината са достатъчно на брой да 

покриват нуждите на населението. В гр. Якоруда има изграден Филиал на „Център за спешна 

медицинска помощ“ – Благоевград. Налични са достатъчен  брой за обслужване на населението 

аптеки, както и Медико-техническата лаборатория. 

                   Като уязвими групи могат да се посочат: 

- възтрастното население в пенсионна възраст; 

- децата в учебните и детски заведения; 

- хора със специални потребности; 

- самотноживеещи и трудноподвижни хора; 

1.3. Икономическа среда: 
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Въпреки, че и БВП на глава от населението, и средните заплати  нарастват през 

последните години в община Якоруда, техните стойности остават значително под средните за 

страната. 

Предвид факта, че в областта са разположени някои от водещите университети в 

страната, тази тенденция показва, че след получаване на образование повечето младежи не 

остават в района. Липсата на предприятия и високо технологични производства са един от 

основните фактори за бързото намаляване на населените на общината. Образователната 

структура на работоспособното население е повлияна положително от бързо намаляващия дял 

на населението с основно и по-ниско образование, въпреки че той все още е по-висок от 

средния за страната. 

В икономиката на общината са застъпени  отрасли на националното стопанство. 

Промишлеността на общината е представена основно от дървообработваеми  цехове и шивашки 

ишлемета. Изключително многообразни са факторите, определящи развилите се във времето 

различни икономически дейности, локализирани на територията на общината.  

Полупланинският и планински релеф в преобладаващата част от общината създава добра 

суровинна база. Богатите и разновидни горски масиви осигуряват дървесината за 

дърводобивната и дървопреработващата промишленост, както и за развитие на 

животновъдството.  

Обработваемата земя съчетана с почвено – климатичното разнообразие, създава 

условия за производство на селскостопанска продукция, която е основната суровинна база за 

развитие на животновъдството.  

Промишлеността заема значимо място в стопанските дейности на общината. Като 

водещи за община Якоруда могат да се очертаят следните индустриални сектори: 

1. Дърводобив, дървообработване и мебелна промишленост 

2. Текстил и конфекция; 

3. Хранително-вкусова промишленост; 

4. Строителство; 

Селскостопанство е основен източник на доходи за населението в селата и за част от 

гр. Якоруда и неговото западане при липса на друга алтернатива за доходи и заетост води до 

засилена миграция на трудоспособно население.  

                  Най-голям дял от обработваемата земя заемат техническите култури и основно 

картофите. Останалите култури са върху малки площи и са за консумация на производителите 

си. 

Значителният по размерите си горски фонд е важна предпоставка за развитието на 

животновъдството и определя този отрасъл като изключително перспективен за някой села. 

Основно се отглеждат говеда, а от малките преживни животни - овце. 

Туризмът на територията на общината е слабо застъпен , понастоящем се забелязва 

активизация на този отрасъл. 

От изнесената информация дотук може да се направи извода, че по отношение на 

икономическото развитие на общината се разчита на земеделието, горските и водни ресурси, 
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като същите могат да бъдат сериозно засегнати от бедствия като земетресение, горски пожари, 

наводнения. 

1.4. Инфраструктура:  

В община Якоруда (НСИ 2016) се разполагат  около 3200  жилищни сгради, от които 

(около 85 %) са със зидани тухлени външни стени и подови конструкции от дървен гредоред 

или стоманобетонни плочи.  

 Община Якоруда е сред общините с най-ниска гъстота на пътната и железопътната 

мрежа в страната, което е предопределено от планинския релеф, голямата надморска височина 

и разположенията на населените места.  

                   Областно пътно управление - Благоевград стопанисва и поддържа пътищата от  

републиканската  пътна мрежа - 25 км, а общината стопанисва общинската пътна мрежа с 

дължина 40км и гъстота 9,6 км/100 км
2
. Общинската пътна мрежа е представена от: – 

Общински път отклонение от ІІ-84 – с. Конарско – с. Бунцево – с. Бел Камен с дължина 16 км.  

– Общински път отклонение ІІ-84 – с. Смолево – с. Бел Камен с дължина 14 км. Пътят е с 

асфалтова настилка до с. Бел Камен, в добро техническо състояние. Обслужва 1152 души. – 

Общински път отклонение ІІ-84 – с. Аврамово с дължина 1,9 км. – Местен път гр. Якоруда – м. 

Трещеник – м. Нехтеница с дължина 19 км. На места в добро състояние на настилката, на други 

места полуразрушена, а по цялата дължина с недостатъчна ширина на платното, предвид на 

туристическия потенциал на курорта „Трещеник”. –  Общински път с. Конарско – с. Бел Камен 

с дължина 8.4 км. – на земна основа;   Важно значение за повишаване на транспортната 

достъпност има и възможността за връзка чрез посочения второкласен път с път Е-79 София – 

Благоевград – Солун, свързващи общината с националната и международната пътна мрежа. 

 
№ 
по 
ре
д 

 
Клас 
път 

 

№ и наименование на пътя 

 
От  
км 

 
До  
км 

Дъл-
жина 
/км/ 

Мостове с  
отвор ... 

/бр./ 

до 20 
м 

над 
20 м 

1 ІІ ІІ-84 „(Белово - Пазарджик) Звъничево - 
Ветрен дол - Велинград - Юндола - 
Якоруда - Разлог” 

61,500 
 

87,000 
 

25,500 7 7 

 

Община Якоруда се обслужва от теснолинейната ж.п. линия Септември – Велинград - 

Добринище. Линията е с регионално значение, с дължина на участъка 57 км. 

В този участък се разполагат 3 бр. тунела, същите са между гара Аврамово и гара Черна 

Места, като достъп има само до един от тях 

Гара Якоруда се характеризира като малодеятелна.  

 „ЧЕЗ Електроразпределение България“ АД е дружеството, което отговаря за 

поддържането на електроразпределителната мрежа в общината. 

По отношенние на водоснабдяването в общината природните условия дават 

възможност за водоснабдяване  с открити алпийски водохващания. Водоснабдителната мрежа е 

добре развита. 
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Покритието с водоснабдителни услуги е 74,7%, с канализационни услуги – 61%. 

От изнесената информация до тук могат да се направят следните изводи: 

Природните дадености на общината предопределят наличието и разположението на 

елементите на инфраструктурата (пътища, мостове, ел. проводни линии, комуникации и др.). 

Тяхната уязвимост влияе на способността на общината за бързо възстановяване след бедствие и 

определя вероятността части от общината да останат изолирани при възникване на бедствие. 

Така, че наблягането на повишаване на готовността и предприемане на меркиоще на етап 

превенция е от ключово значение за постигане на устойчивост срещу вероятни бедствия в 

община Якоруда. 

2. Определяне на опасностите и описание на рисковете, свързани с тях, които 

биха могли да окажат въздействие в община Якоруда. 

На основание наличната информация за периода 2005 г. – 2018 г. на територията на 

общината  е обявявано бедствено положение в следните случаи: 

1. На 05.08.2005г. на територията на общината е обявено, поради наводнение. 

2. На 15.05.2010г. на територията на общината е обявено, поради наводнение. 

3. На 09.03.2015г. територията на общината е обявено, поради обилен снеговалеж. 

На 22.05.2012 г. на територията на община Перник е регистрирано земетресение с 

магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер, като максимално сеизмично ускорение е 0,1783g. 

Земтресението е усетено на територията на цялата област Благоевград, като няма данни за 

нанесени щети. За област Перник последствията се изразяват в 40-50 души с леки наранявания, 

които са потърсили медицинска помощ. Останали без жилища са около 270 семейства, като 

същите са настанени са в 48 бр. фургони, палатки и на по-късен етап в 13 бр. сглобяеми къщи. 

Икономически загуби се изчисляват в размер на 47 500 000 лв. 

На територията на областта през 1904 г. се случва и най-силното известно 

земетресение в България и най-силното плитко земетресение станало през ХХ век на Балканите 

и континентална Европа. Mагнитудът е 7.4 по скалата на Рихтер и с интензивност X-та степен 

по EMS-98. Липсват данни за последствията от земетресението. 

Най – сухата година за България е 2000 г. На територията на общината валежите по 

долината на  р. Места по това време са били с 60 % по – малко от средните стойности. Най – 

дъждовната година за страната пък е 2005 г ., когато количеството на падналите валежи за 

годината е 924 мм при средни стойности от около 600 мм. 

В приложената таблица са включени всички опасности, които могат да застрашат 

територията на общината. В списъка не са включени опасностите, чиито мащаб, вероятност, 

период на повторяемост и местоположение ги правят неподходящи и не носят риск за 

територията на общината. 

 Опасности 

1.  Речни наводнения 

2.  Разрушаване на язовирна стена 

3.  Земетресение 

4.  Ядрена или радиационна авария 

5.  Транспортни произшествия 

6.  Горски пожари 
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7.  Снежна буря, снегонавявания и заледявания 

 

2.1. РЕЧНИ НАВОДНЕНИЯ. 

                  Водосборът на р. Места обхваща южните склонове на Рила, източните склонове на 

Пирин и Западните Родопи. Долините на Бяла и Черна Места са стръмни ( на места достигат 

150%) и тесни като наклона постепенно намалява до 30% при Якоруда. 

Река Места се образува от сливането на р. Бяла и Черна Места над Якоруда. За 

начало на реката се смята изворът на десният и приток Бяла Места на кота 2240м.н.в. над 

езерото Грънчар от групата Грънчарски езера в източна Рила. Водите от извора, заедно с с 

водите изтичащи от езерото образуват река Грънчарица, която след като приеме водите на 

малките рекички Ропалица, Янчова река, Джеенем дере от ляво и се събере с Баненска река от 

дясно, образуват река Бяла места. Река Черна Места събира води от Източна Риала на около 

2620м. под имената Раждавица и Софан. Дължината на реката до границата е 126 км. 

Водосборът на р. Места обхваща южните склонове на Рила, Източните склонове на Пирин и 

Западните склонове на Западните Родопи. Трите планини се свързват съответно чрез 

Пределската седловина (Рила и Пирин) и седловина Аврамови колиби ( Рила с Родопите). В 

горното си течение реките Бяла и Черна Места са стръмни, като наклона постепенно намалява 

до 30% при Якоруда. Склоновете на долината са стръмни с наклон 30%-40% и са скалисти. 

Дъното на долината е тясно, но на места се разширява до 60-80м. Коритото на реката е 

каменисто. 

Съгласно действащата законова и подзаконова нормативна база компетентен орган 

да извърши оценката на риска от наводнения е Министерство на околната среда и водите чрез 

басейновите дирекции. За област Благоевград, такава оценка е извършена през 2016 г. от БД 

“Западнобеломорски район” и е изготвен план за управление на риска от наводнения. При 

изготвяне на плана е събрана и обработена информация от всички минали  наводнения на 

територията на областта за периода 2000 – 2010 г. За наводнения преди 2000 г. е открита само 

литературна информация. Съгласно изготвената предварителна оценка на риска от наводнения 

и определен район със значителен потенциален риск от наводнения, както следва: 

 

 

 РЗПРН РИСК 

1.  р. Места и притоци при гр. Якоруда СРЕДЕН 

Вследствие на продължителни валежи с висока интензивност най-неблагоприятните 

последствия от повишаване на речните нива са за РЗПРН при гр. Якоруда, като е възможно да 

възникне следната обстановка: 

 Паника и  наранявания на хора; 

 частични и слаби разрушения по сградния фонд; 

 нарушаване на връзки на тръбопроводи за извеждане на отпадни и питейни води; 

 вероятни прекъсвания на електроенергия на засегнатите райони; 

 частични прекъсвания на транспортната инфраструктура; 

 възможно е да се обяви карантинен период за засегнатите части за неопределено 

време, поради усложнена хигиенно-епидемиологична обстановка. 
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 СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ: 1118 души 

  Брой засегнати жители-няма данни;  

 Потенциален брой на загиналите -  няма данни; 

 Потенциален брой на сериозно пострадалите- няма данни; 

 Потенциален брой на хората, засегнати непосредствено от опасното събитиенад 

1000 души, евакуирани/преместени и временно настанени лица за период от няколко дни до 

седмици. 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА:  Жилищни райони: 0,15 дка; 

Смесени жилищни райони – 0,00 дка; Комунална инфраструктура – 0,00 дка; Транспортна 

инфраструктура – 7,22 дка; Техническа инфраструктура – 0,00 дка; Индустрия – производство и 

съхранение – 4,86 дка; Места за спорт и отдих – 0,00 дка; Зелени територии – 146, 44 дка 

 Материални щети - Умерени щети по сградите и инфраструктурата;  

 ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ 

 Загуба на стопанска дейност и /или стойност на активите - Икономически спад на 

стопанската дейност и /или загуба на активи на стойност  >0,03 % от брутния вътрешен продукт 

на общината; 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Защитени зони по Натура 2000 – няма; 

 Загуби на биологични видове и/или естествения ландшафт – Няма увреждания за 

екосистеми и биологични видове от регионално значение.  

 Поражения за околната среда – Малки екологични щети 

 

2.2 РАЗРУШАВАНЕ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА. 

По отношение на язовирите, на територията на общината се намират 2 бр.  язовира, 

както следва: язовир „Голямо Баненско езеро” и част от язовир „Белмекен”-област Пазарджик. 

От  тях само язовир „Белмекен”отговаря на критериите на чл. 141(а) от Закон за водите, за да 

бъдат определени като големи язовири. 

 

Съгласно информацията в действащите аварийни планове, язовири, които 

представляват опасност за населението при разрушаване на язовирната стена са: 

 Язовир „Голямо Баненско езеро”  

                  Язовирът е с максимален завирен обем 650 000куб.м. и се намира на около 20 км 

северозападно от града. Язовирната стена е от каменно насипен тип със стоманобетонов 

противофилтрационен екран, като височината на стената е около 9,7м. и с дължина на короната 

около 185м. Проектната мощност на обекта е 80л/сек. за водоснабдяване на гр. Якоруда. В 

случай на пробив ще бъдат засегнати горски територии в землището на местностностите 

„Трещеник” и „Нехтеница”. Язовирът е публична държавна собственост, а негов ползвател е 

ВиК ЕООД- Благоевград. 

     Язовир „Белмекен“, област Пазарджик; 

Язовирът се намира във високата част на планина Рила. На територията на община 

Якоруда попада само контра стената от събирателна деривация „ Грънчар”, която се зауства в 
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опашката на язовира. При провеждане на висока вълна през облекчителните съоръжения или 

при сериозна авария, свързана с изпускане на значителни водни количества, от заливанев 

различна степен са застрашени жителите на с.Черна Места и гр.Якоруда. При продължителни 

проливни дъждове или скъсване на деривация „Грънчар” има опастност да бъдат наводнени 

поречията на реките Черна и Бяла Места. 

 

В миналото на територията на общината няма регистрирани събития, свързани с 

наводнения, причинени от язовири.  

В резултат на скъсването на язови рната стена възможните последствия биха били:  

 паника сред хората; 

 прекъсвания на транспортната инфраструктура, поради пропадане, срутване, 

отнасяне на земни маси от силата на водата; 

 

 СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ:  

 Потенциален брой на загиналите  > няма данни; 

 Потенциален брой на сериозно пострадалите > няма данни; 

  

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА:   

 Материални щети – няма данни 

 ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ:  

 Икономически спад на стопанската дейност и /или загуба на активи на стойност  

>няма данни 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:  

 Незначителни екологични щети.  

 

 

 

2.3. ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ. 

Опасните земетресения в България са големите плиткокорови земетресения. Те 

представляват разломявания в най-горната, крехка част на земната кора, които достигат до 

земната повърхност. Сеизмогенната зона, в която са възможни големи земетресения е с 

дебелина от 10 до около 20 km. Магнитудите на тези земетресения са над 5,5. 

Междиннофокусните земетресения (на дълбочина до 200 km) се генерират в района на Вранча, 

Румъния и в Хеленската арка (простираща се от западната част на Гърция през островите Кипър 

и Родос до Югозападна Турция). Силни земетресения от такива огнища оказват неблагоприятни 

последствия на големи разстояния, какъвто е примерът с въздействията в Северна България от 

земетресението във Вранча, Румъния, реализирано на 04.03.1977 г. 

Земетресенията от своя страна могат да предизвикат допълнителни бедствия, като 

свлачища, наводнения, аварии, епидемии, както и прекъсване на комуникационни и 

транспортни връзки и др. Най-тежка обстановка ще се създаде в квартали с преобладаващ 

сграден фонд, проектиран и реализиран преди въведените през 1987 г. противоземетръсни 
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норми, т.е. за по-ниски нива на сеизмичното натоварване. и промишлените зони на град 

Якоруда. 

През периода 2007-2009 г. бе проведено ново сеизмично райониране на България, 

което е в съответствие с ЕВРОКОД 8. Генерирани са карти на сеизмичния хазарт в максимално 

ускорение (g), за почвени условия тип А (според класификацията на ЕС8) за три периода на 

повторяемост 95, 475 и 1000 години. Установено е, че сеизмичната опасност на България се 

определя главно от сеизмичните източници, идентифицирани на територията на страната и 

източник Вранча (Румъния). Относително по-слабо е влиянието на сеизмичните източниците в 

северните части на Турция и Гърция  

 

Картата за период на повторяемост 475 години, в съответствие с ЕВРОКОД 8.  

Съгласно картата за сеизмичната опасност на територията на България (период на 

повторяемост 475 г.) референтното максимално сеизмично ускорение има най-високи 

стойности (32% от земното ускорение) в районите на Шабла, Каварна, Пловдив, Първомай, 

Садово, Благоевград, Симитли, Кресна. 

За оценка на земетресенията са приети две скали: скалата на Рихтер и Европейска 

макросеизмична скала /EMS-98/ 

Магнитутната скала на Рихтер характеризира енергията, отделяна при 

земетресението и се отчита в граници от 0 до 9. 

Европейска макросеизмична скала (Приложение № 18) характеризира нарастването 

на труса в степени (балове) - от 1 да 12 степени и е основана на три точни критерия: 

а) усещанията на хората и въздействие на околните предмети; 

б) въздействие върху различните типове сгради; 

в) остатъчни деформации в почвата и изменение режима на плитко и дълбоко 

залегнали подземни води. 



20 
 

Въз основа на сеизмологични и тектонски критерии територията на страната е 

разделена на три основни сеизмични района; 

Рило - Родопски - зона Струма и зона Родопи; 

Североизточен - зона Видин, зона Горна Оряховица и зона Шабла: 

Средногорски - зона София, зона Марица и зона Ямбол. 

Територията на общината попада в Роподската зона на Рило-Родопския сеизмичен 

район, който се характеризира със значителна сеизмична активност. Земетръсното огнище има 

дълбочина от 20 до 100 км и магнитуд 7-9 степен по скалата на Рихтер. Тук през 1904 г. се 

случва и най-силното известно земетресение в България и най-силното плитко земетресение 

станало през ХХ век на Балканите и континентална Европа. 

- Сценарий на вероятни събития и потенциалните последствия: 

Съгласно изложената дотук информация, на територията на община Якоруда е 

възможно да се случи земетресение с магнитуд от VII-ма степен по скалата на Рихтер с 

интензитет, съответстващ на IX-X степен по европейската макросеизмична скала. Това 

означава, че ще се наблюдават много тежки повреди по сградите, а също и напълно разрушени 

такива, особено тези спадащи към класове на уязвимост А и В. 

Съгласно EMS-98 се дефинират шест класа на уязвимост на сградния фонд, означени 

от A до F, подредени в намаляващ уязвимостта ред. Клас А са най – уязвимите (например 

кирпичени постройки), а клас F най – устойчивите. Нивата на наблюдаваните повреди по 

сградите и процентното им разпределение ще зависят от класа на уязвимост на 

преобладаващите сгради. Върху определянето на класа на уязвимост освен използвания 

строителен материал, влияние оказва и годината им на построяване, поради различните 

действащи противоземетръсни изисквания през годините, както броят на етажите и др. 

В община Якоруда (НСИ 2016) се разполагат около 3200 жилищни сгради, от които  

по-голямата част  са със зидани тухлени външни стени и подови конструкции от дървен 

гредоред или стоманобетонни плочи, като преобладават тези с дървен гредоред, малка част са 

панелни сгради, стоманобетонни и други. 

 

                  Брой сгради и година на построяване 

Община Якоруда  Общо:3243 

<1929 65 

1930-1957 97 

1958-1965 311 

1966-1977 613 

1978-1987 576 

1988-2007 1520 

>2007 61 

 

Изводите, които могат да се направят са, че в общината  преобладават жилищни 

сгради със зидани конструкции, повечето от които са строени, когато са действали различни 
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норми за противозаметръсно строителство, като най – вероятният им клас на уязвимост е В, 

като е възможно да има също и от клас С. 

Тъй като към момента на изготвянето на плана за защита от бедствия оценка на 

сеизмичния риск все още не е извършена е трудно да се изгради сценарий с прогнозируемите 

последствия (загинали, пострадали, поражения за инфраструктура и сграден фонд, 

икономически последствия и т.н.). 

От изнесената дотук информация могат да се направят следните предположения: 

- На територията на общината ще се създаде сложна обстановка. Най-тежка 

обстановка се очаква да бъде създадена в районите със старо и несъобразено с антисеизмичните 

изисквания строителство, където се очаква повечето от половината сгради да са с много тежки 

повреди до напълно разрушени. Очaкват се човешки жертви, както и сериозно и тежко 

пострадали. 

- Ще има затрупани хора и нуждаещи се от спасяване; 

- Част от населението ще остане без подслон и ще се нуждае от временно 

настаняване; 

- Ще възникнат масови пожари, в последствие, на което ще се образуват и вторични 

огнища на поражения; 

- Хидротехническите съоръжения, язовирите и реките на територията на общината, 

ще получат значителни повреди; 

- Част от обектите от промишлеността ще излязат от строя. Вероятно ще има и 

предприятия, които ще прекъснат производствените си процеси поради недостиг на вода за 

технологични нужди ; 

- Движението по автомобилните и железни пътища ще бъде нарушено, като ще 

пострадат пътните съоръжения, мостове  и други; 

- Ще има затрудняване със снабдяването на населението с храна, вода и медицински 

услуги; 

- Ще възникнат повреди и смущения в съобщителна система /стационарна и 

мобилна/; 

- Наличните сили и средства, предвидени за провеждане на спасителните и аварийни 

дейности в общината ще бъдат недостатъчни; 

- Филиала на „ЦСМП” в град Якоруда и МБАЛ-Разлог  ще бъде затруднена при 

приема и обработката на пострадали; 

- Ще се появят и групи, които ще посегнат на общинското и частно имущество; 

- Възможно е разпространение на зарази и възникването на епидемии; 

- Недостатъчни ще са и финансовите възможности на общината за овладяване, 

преодоляване и възстановяване от последствията; 

 СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ:  

 Потенциален брой на загиналите  > 1 на 10 000 души от населението на общината. 

 Потенциален брой на сериозно пострадалите > 1 на 10 000 души от населението 

на общината. 



22 
 

 Потенциален брой на хората, засегнати непосредствено от опасното събитие - Над 

500 души, евакуирани/преместени и временно настанени лица за период от няколко дни до 

седмици. 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА:   

 Материални щети – Високо ниво на щетите по сградите и инфраструктурата;  

 Прекъсване на доставките на основни стоки/услуги-Засегнато е част от 

населението на средна до голяма част от територията на общината; 

 ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ:  

 Икономически спад на стопанската дейност и /или загуба на активи на стойност  

> 3% от брутния вътрешен продукт на общината. 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:  

 Загуби на биологични видове и/или естествения ландшафт - Малки увреждания за 

екосистеми и биологични видове от регионално значение.  

 Поражения за околната среда - Малки екологични щети.  

 

2.4. ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ. 

Към момента не е извършена оценка и анализ на риска от ядрена и радиационна 

авария. 

Възможно е да възникнат следните видове аварии:  

 Ядрена авария - авария, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в 

околната среда или с потенциално опасно облъчване на персонала или населението, 

предизвикана от нарушаване на контрола и управлението на верижна реакция на делене, 

образуване на критична маса, нарушаване отвеждането на топлина от облъчен ядрен 

материал или повреждане на ядрен материал, включително ядрено гориво.  

Ядрена авария е възможно да възникне:  

- в АЕЦ “Козлодуй”; 

- в АЕЦ, разположена друга държава;  

 

 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.  

Радиационна авария е възможно да възникне при следните ситуации:  

- намиране, загубване и кражба на опасен радиоактивен източник;  

- превоз, включително транзитен превоз на ядрен материал (свежо или отработено 

гориво), радиоактивни отпадъци (РАО) и / или ИЙЛ;  

- ситуация, свързана със злонамерено използване на ядрени и радиоактивни 

материали на обществени места и последващо радиоактивно замърсяване;  

- регистриране на нелегален трафик през ГКПП или на територията на страната;  

- попадане на ИЙЛ в металургични предприятия, които преработват скрап, и 

местата, където се складира скрап;  



23 
 

- падане на изкуствен спътник с опасен радиоактивен източник;  

- авария в обекти, използващи или съхраняващи източници на йонизиращи 

лъчения (ИЙЛ); 

Международната скала за оценка на ядрени и радиационните събития INES, 

класифицира многообобразието от възможни ядрени и радиационни събития и има 

седем степени (приложение № 1) като нулево ниво, означава липса на опасност, а 7-ма 

степен означава крупна авария, т.е. голямо изпускане на радиоактивен материал с обширни 

последствия за здравето и околната среда, изискващи извършването на планирани и 

допълнителни контрамерки. 

За по-нагледно описание на възможната ситуация и последствията е необходимо да 

се разгледат два отделни сценария – сценарий 1: ядрена авария и сценарий 2:  радиационна 

авария. 

СЦЕНАРИЙ 1: ЯДРЕНА АВАРИЯ  

На територията на Р Бългаиря има изградена АЕЦ „Козлодуй“ с 2 бр. действащи 

ядрени реактори за производство на ел. енергия. На територията на съседните ни държави също 

има изградени АЕЦ. При авария в АЕЦ би възникнало радиоактивно замърсяване, както от 

авария в АЕЦ „Козлодуй“, така и чрез трансграничен пренос от съседни страни. 

 

№ Страна Брой Мощност 

MW 

Местоположение Видреактор 

1. Румъния 2 1440 Черна вода               CANDU 

2. Словения 1 632 Кршко PWR 

3. Украйна 9 953 

 

Южна Украйна -3 

Запорожие –5 

Хмелницки -1 

WWER- 

1000 

4. Унгария 4 х 400 Пакш-1,2,3,4 WWER- 

440 

 

 

Потенциални източници на радиоактивни изхвърляния, замърсявания и радиационно 

объчване от АЕЦ „Козлодуй“ са всички съоръжения и помещения, където се използват, 

съхраняват или преработват ядрени материали или различни радиоактоивни обекти и среди. 

АЕЦ – Козлодуй се категоризира като източник от I-ва категория съгласно наредба за 

аварийно планиране и аварийна готовност при ядерна/радиационна авария. В зависимост от 

изходните събития и пътищата на развитие на аварията и от количеството освободена 

активност, характера на средата, в коята се разпространява тази активност (пара, вода, газ и др.) 

аварийните обстановки съгласно горецитираната наредба се подразделят на пет класа, като е 

възможно да се стигне до най – тежката обстановка – „обща аварийна обстановка“, включваща 

реално или възможно изхвърляне на радиоактивни вещества и облъчване на персонал и 

население, което налага предприемане на незабавни защитни мерки за населението. 
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При обявяване на обща аварийна обстановка се предприемат незабавни мерки за 

намаляване на последиците и защита на населението. 

При възникване на авария в АЕЦ или трансграничен пренос на радиоактивни вещества 

ще бъдат замърсени в определена степен населението на община Якоруда, селскостопанските 

животни и насажденията, откритите водоизточници, въздуха, почвата, сградите, съоръженията 

и всичко останало на открито. Замърсеността на земната повърхност, местните предмети, 

храните, фуражите и питейната вода с радиоактивни изотопи силно ще се влия от количеството 

на падналите валежи, силата и посоката на вятъра и ще зависи от надморската височина на 

обектите. В зависимост от основните изотопи, съдържащи се в радиоактивния облак, 

заразяването може да продължи от няколко денонощия до няколко години. 

За територията на Република естествения радиационен гама – фон е в границите 0,06 до 

0,4 µSv/h.Нормалният радиационен фон на територията на община Разлоге в границите 0,16-

0,18 µSv/h. 

Най-опасни за човека са: Йод 131, Цезий 134, Цезий 137 и Стронций 90. Рязкото 

увеличаване на замърсеността на въздуха, почвата, водоизточниците, храните и фуражите с 

радионуклиди 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. 

Част от населението ще получи еквивалентна доза на облъчване над 

допустимата. 

 СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ – брой заболели – няма данни, очаква се да има 

заболели; 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА – няма данни, не се очакват или 

малко вероятни; 

 ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ – Загуба на стопанска дейност и /или стойност на 

активите - Икономически спад на стопанската дейност и /или загуба на активи на стойност  >0,3 

% от брутния вътрешен продукт на общината; 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА – няма данни, очакват се щети и 

разходи за възстановяване; 

 

СЦЕНАРИЙ 2:АВАРИЯ С ИЗТОЧНИК НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ. 

Радиоактивно замърсяване на територията на общината може да възникне при дейности 

с ядрени материали и радиоактивни източници, които могат да доведат до възникване на авария 

на място, което предварително не може да бъде предвидено и определено, като превоз на 

ядрени материали и радиоактивни вещества, други преносими опасни източници, включително 

дейности с опасни източници, придобити незаконно (обектите, съоръженията и дейностите се 

категоризират в рискови категории – в случая,  рискова категория IV, съгласно Наредбата за 

аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария). 

В случая приемаме, че инцидента или аварията се случват в гъсто населен район. 
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Определят се зона за сигурност на разстояние, на което измерената мощност на 

дозата е три пъти естествения радиационен фон и зона за контролиран достъп на разстояние, на 

което започва завишаване на измерената мощност на дозата. 

В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: 

 многократно превишаване на естествения радиационен фон; 

 вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при 

радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на населението; 

 замърсяване на почвата, сградите, растителността, водата, въздуха и храните. 

Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага: 

 дозиметричен контрол на напускащото население и техника зоната за сигурност; 

 деконтаминация; 

 организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно към 

предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението; 

 усилен режим на радиационно наблюдение; 

 мониторинг на замърсяванията. 

 СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ – брой заболели – няма данни, очаква се да има 

заболели; 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА – няма данни, не се очакват или 

малко вероятни; 

 ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ – няма данни; очакват се загуби; 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА – няма данни, очакват се щети и 

разходи за възстановяване. 

2.5. ГОЛЕМИ ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ: 

Опасни места от РПМ в Областно пътно управление – Благоевград са следните рискови 

участъци : 

1. Път ІІ-84 „(Белово - Пазарджик) Звъничево - Ветрен дол - Велинград - Юндола - 

Якоруда - Разлог” с дължина на отсечката 25.500км.- снежни навявания и обледяване; 

По пътищата на община Якоруда преминават  малка част от товарите с опасни 

химически вещества  за  Р Гърция. При евентуална катастрофа районите със смъртоносна и 

поразяваща концентрация ще бъдат по-големи или по-малки в зависимост от скоростта и 

посоката на приземния вятър, температурата на повърхността на почвата и въздуха, валежите 

по времето на аварията и вместимостта и степента на напълване на цистерните, вида на 

отровното вещество и други.  

За територията на общината няма данни за голямо пътнотранспортно произшествие, което 

да е налагало обявяване на бедствено положение.  

 СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ – няма данни; 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА – няма данни; 

 ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ – няма данни; 

 ПОЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА – няма данни ; 

 

2.6. ГОРСКИ ПОЖАРИ: 
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На територията на общината  има 1 бр. държавно горско  стопанство, които 

извършват управлението на горите, тяхната охрана, проектиране на мероприятията и контрол 

върху дейностите в горския фонд на горските акционерни дружества. Общата площ на горския 

фонд е 18 634 ха. в т.ч 16 077 ха. С висока степен на пожарен риск от I клас са 1.3% , от II клас 

средна степен на пожарен риск са 10.4%, като с ниска степен на риск от пожар са останалите 

територии от горския фонд. 

За община Якоруда  е определен среден риск, съгласно картата по степен на риск от 

горски пожари. 

В таблицата е дадена информациякъм 2019 г. относно разпределението на горите по 

класовете по пожарна опасност и горски стопанства. 

ТП ДГС  Класове на пожарна опасност - ха  

  І кл. ІІ кл. ІІІ кл. ІV кл. Vкл. 

Якоруда 248,60 1937,70 7746,60 7685,90 1015,30 18634,10 

 

Анализът на горските пожари през последните години показва, че голямата част от 

горските пожари възникват най – често в предпланинските участъци, където горите се редуват в 

непосредствена близост със земеделските територии. Там интензивно движение на хора и 

техника през летните месеци и умишленото изгаряне на треви и растителни остатъци водят до 

пожари, които се разрастват и навлизат в горите.  

Възникването на горските пожари в общината е с ясно изразен цикличен характер и е 

тясно свързан с метеорологичната обстановка. Максимални стойности (от 1,5 до 2 пъти над 

средните) се отчитат през 2007 г., 2012 г., 2017 г. Това са и годините с най – горещи летни 

сезони в страната. Аналогично в годините с по-хладни и дъждовни лета (2010, 2014, 2018 г.) се 

наблюдава рязко намаляване на горските пожари.  

Най-застрашени от пожари са иглолистните гори, включително изкуствено създадените 

иглолистни култури в ниските райони, който преобладават в общината. 

От така изнесената информация прогнозируемите последствия от бедствие, причинено от 

горски пожар биха били:  

 СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ:  

 Потенциален брой на загиналите  - няма данни; 

 Потенциален брой на сериозно пострадалите - няма данни; 

 Потенциален брой на хората, засегнати непосредствено от опасното събитие –

няма данни; 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА:   

 Материални щети – Никакви щети по сгради, но в случай на навлизане на пожара 

на територията на населени места се очаква високо ниво на щетите по сградите; Вероятно е 

нанясяне на щети по електропроводи. 

 ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ:  

 Икономически спад на стопанската дейност и /или загуба на активи на стойност  

>0,03% от брутния вътрешен продукт на общината. 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:  
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 Значителни загуби или увреждане на екосистемата и на биологични видове от 

местно или регионално значение. 

2.7. СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ЗАЛЕДЯВАНИЯ: 

Мекият климат и хидрометеорологичните условия благоприятстват за необразуване 

на големи снегонавявания, преспи, продължителни поледици, обледявания и лавини. 

Въпреки това е възможно при обилен снеговалеж, спадане на температурите и силен 

вятър, на територията на общината да възникне сложна обстановка и сериозно да бъде 

затруднено движението по пътищата. 

Продължителни снеговалежи, силен вятър и ниски температури могат да доведат до 

обледяване на електропреносната мрежа. Вследствие на получената тежест са възможни 

скъсвания на електропроводи, което ще наруши електроснабдяването за промишлени и битови 

нужди. Планинският релеф и изградената пътна мрежа на територията на общината не дават 

възможност за пренасочване движението по обходни пътища до завършването на 

възстановителните работи в участъците засегнати от бедствието. Ще бъде нарушено и 

водоснабдяването.Населени места могат да останат без ток и вода. 

При зимни условия особено опасни са участъците от път ІІ-84 „Разлог - Якоруда - 

Юндола - Велинград” в района на Разлог - с.Баня – Якоруда. 

 СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ – няма данни ; 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА – няма данни ; 

 ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ –няма данни; 

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА – няма данни ; 

 

3. Качествена оценка на рисковете в съответния район на действие на СНРБ. 

Съгласно използваните критерии за качествена оценка на рисковете и приложената 

матрица за анализ на риска, получените резултати от направения анализ са както 

следва:Използваната матрица за анализ на риска 

Вероятност Последствия 

1 

Незначителни 

2 

Малки 

3 

Умерени 

4 

Големи 

5 

Катастрофални 

A - Много 

вероятно 

Умерено Умерено Високо  Екстремно Екстремно 

B - 

Вероятно 

Ниско  Умерено Високо Високо Екстремно 

C - 

Възможно 

Ниско  Умерено Умерено Високо Високо 

D - Малко 

вероятно 

Ниско Ниско Умерено Умерено Умерено 

E - Много 

рядко 

Ниско Ниско Ниско Умерено Умерено 

 

 

РЕЗУЛТАТИ: 



28 
 

Източник на  риск Вероятност 

(ниво) 

Последствия 

(Ниво) 

Качествена 

оценка на риска 

(Ниво) 

1. Речни наводнения           Вероятно Малки Умерено 

2. Разрушаване на 

язовирна стена 
Възможно Умерени        Умерено 

3. Земетресение Възможно Катастрофални Високо 

4. Ядрена авария в 

АЕЦ 
Възможно  Големи Високо 

5. Големи транспортни 

произшествия: 
   

5.1.Автотранспортни Възможно  Малки Умерено 

5.2. Железопътни          Възможно Незначителни Ниско 

6. Горски пожари Вероятно Малки Умерено 

7. Снежни бури, 

снегонавявания и 

заледявания 

Вероятно Малки Умерено 

 

4. Преценяване и приоритизиране на рисковете и идентифициране на потенциални 

мерки за въздействие чрез превенция, готовност, реагиране и възстановяване. 

В таблицата по – долу са показани опасностите, идентифицирани на територията на 

общинатас получените числови стойности след приключване на процеса на преценяване 

на риска по критериите „Сериозност“, „Управляемост“ и „Нарастване“: 

 

№ ОПАСНОСТ КРАЕН РЕЗУЛТАТ 

1.  Речни наводнения  9.6 

2.  Разрушаване на язовирна стена 8.5 

3.  Земетресение 14.1 

4.  Ядрена авария 10.8 

5.  Големи транспортни произшествия  

6.1. Автотранспортни 6.3 

6.2. Железопътни 4.3 

6.  Горски пожари 8.2 

7.  Снежни бури, снегонавявания и заледявания 7.2 
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Раздел ІII. ПРЕВЕНЦИЯ 

 

Раздел „Превенция“ представя проблемите, мерките за превенция, дейностите и 

отговорните институции с цел намаляване на риска от бедствия (по отношение на рисковете 

определени в раздел “Профила на риска”.Наблягането на превенцията е част от процеса 

насочен към ограничаване възникването на нови и намаляване на съществуващите 

рискове от бедствия, с цел постигане на устойчивост. 

Основната информация в раздела е представена под формата на таблица по – долу: 
 

 



Таблица с мерките за превенция по отношение на идентифицираните опасности: 

1. За всички идентифицирани рискове 

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 

Липса на достатъчна 

ангажираност сред всички 

заинтересовани страни по 

намаляване на риска от бедствия. 

Засилване на сътрудничество и 

комуникация между общинска 

администрация Якоруда  и другите 

заинтересовани страни в областта на 

намаляване на риска –У”ПБЗН”-Якоруда, 

Полицейски участък-Якоруда, Ф”ЦСМП”. 

Периодично провеждане на срещи с 

представители на – РДПБЗН, 

Полицейски участък-Якоруда,Филиал” 

ЦСМП”-Якоруда. 

-Общинска администрация 

Якоруда  ;  

-  Служби за спешно 

реагиране – У„ПБЗН”-

Якоруда, Участък –

Якоруда към РУ - Разлог, 

Ф”ЦСМП”;  

- Доставчици на основни 

стоки/ услуги – ЧЕЗ, ВИК;  

- Юридически лица, 

имащи отношение към 

намаляването на риска от 

бедствия в рамките на 

територията на общината – 

фирма „Строител – 

2001”Еоод 

 

Изграждане на капацитет за управление на риска 

Недостатъчен капацитет за 

управление на риска от бедствия. 

Оценка и анализ на текущото състояние 

на капацитета за управление на риска. 

 

Провеждане на обучение на членовете 

на общинския Щаб за намаляване на 

риска от бедствия към Община 

Якоруда с цел повишаване капацитета 

за управление на риска от бедствия 

Членовете на Щаба за 

намаляване на риска от 

бедствия 
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Постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на 

риска от бедствия 

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

Липса на съгласуваност между 

отделните стратегически 

документи и политики. 

Интегриране на ПЗБ с други инструменти, 

като:  

- регионалните планове за развитие, 

областните стратегии за развитие, 

общинските планове за развитие (по 

Закона за регионалното развитие);  

- общите и подробни устройствени 

планове (по Закона за устройство на 

територията);  

- планове за управление на риска от 

наводнения (по Закона за водите);  

- инвестиционни програми и проекти за 

регионално и местно развитие; 

- ясно разпределение на ролите и 

отговорностите на заинтересованите 

страни, изясняване на очакванията на 

СНРБ и определяне на реалистични и 

постижими резултати;  

-  планиране и развитие на 

стратегически партньорства за 

намаляване на риска от бедствия, в 

сътрудничество между местните власти 

и другите заинтересовани страни;  

- създаване на общ подход за 

превенция, ясни връзки между 

дейностите на всички заинтересовани 

страни и повишаване на координацията 

при извършването им;  

- установяване и поддържане на връзки 

между ПЗБ и всички други стратегии, 

планове и програми, чрез които могат 

да се реализира политиката за 

намаляване риска от бедствие в района 

на действие на СНРБ; 

-от Общинска 

администрация Якоруда;  

-  Служби за спешно 

реагиране - У„ПБЗН”-

Якоруда,Участък–Якоруда 

към РУ - Разлог, 

Ф”ЦСМП” ; 

 - Доставчици на основни 

стоки/ услуги – ВИК и ЧЕЗ 

;  

- Юридически лица, 

включително юридически 

лица с нестопанска цел, и 

други, имащи отношение 

към намаляването на риска 

от бедствия в рамките на 

съответната територия-

Фирма „Строител 2001 

ЕООД” 

 

Постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия 

Липса на координирано 

финансиране на дейности за 

намаляване на риска от бедствия. 

Въвеждане на механизми за финансиране 

на дейностите за намаляване на риска от 

бедствия; 

Предвиждане на финансови средства за 

защита при бедствия в годишните 

бюджети.  

Общинска администрация-

Якоруда 
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Осигуряване на финансови средства от 

структурните фондове на ЕС. 

 

2. РЕЧНИ НАВОДНЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 

Липса на достатъчно разбиране и 

познания относно риска от 

наводнение 

Повишаване на познанията и разбирането 

за риска от наводнение. 

Използване на информацията от 

изготвените карти за риска от 

наводнения. 

Изучаване и използване на опита от 

предходни наводнения в страната 

Провеждане на информационни 

кампании за повишаване на 

осведомеността на населението. 

Провеждане на обучение в системата 

на предучилищното и училищното 

образование 6 бр. училища и 1 бр. ОДЗ 

за риска от наводнение. 

 

 

 

 

 

Общински администрации 

– Якоруда 

 

У”ПБЗН”-Якоруда, БЧК 
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Висок риск от наводнение Обследване на техническото и 

експлоатационното състояние на 

мостовете. 

Почистване на речни участъци и дерета за 

осигуряване преминаване на висока вълна. 

Постоянен мониторинг на застрояването в 

близост до заливаемите зони. 

Почистване и стопанисване на речните 

легла в границите на урбанизирана 

територия. 

Изграждане на нови корекции. 

Реконструкция и поддържане на 

корекциите. 

Изграждане на земно-насипни диги. 

Надграждане на диги. 

 

 

 

 

 

Съгласно изготвената програма от 

мерки на БДЗБР (прил. 4) от ПУРН 

 

 

 

 

 

Съгласно изготвената 

програма от мерки на 

БДЗБР (прил. 4) от ПУРН 

 

Екипи и техника на фирма  

„Строител 2001” ЕООД 

3. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ  

Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 

Липса на достатъчно разбиране и 

познания относно риска от 

земетресение. 

Повишаване на познанията и разбирането 

за риска от земетресение. 

Използване на информацията от 

изготвените карти на сеизмичния риск. 

Изготвяне на оценка и анализ на 

сеизмичния риск за сградния фонд в 

областта. 

Изучаване на чужд опит от предходни 

земетресения по света, поуки, добри 

 

 

 

 

Общинска администрация, 

У”ПБЗН” - Якоруда, БЧК 
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практики и т.н. 

Провеждане на информационни 

кампании за повишаване на 

осведомеността на населението. 

Провеждане на обучение в системата 

на предучилищното и училищното 

образование и в системата на висшето 

образование за риска от земетресение. 

 

Липса на информация, относно 

сеизимчната устойчивост на 

сградния фонд и съоръженията. 

Гарантиране на сеизмичната устойчивост 

на сградния фонд в областта. 

- обследване на сеизмичната 

осигуреност на социално-значими 

обществени сгради (училища, болници 

и др.) и предприемане на мерки по 

усилването им при доказана 

необходимост; 

- съобразяване на показателите за 

плътност и интензивност на 

застрояване с оценката на риска от 

земетресения;   

- недопускане на намалени (спрямо и 

без това малките) разстояния между 

сградите;  

Общинскa администрация 

-Якоруда 

4. ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ 

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 

Липса на достатъчно разбиране и 

познания относно риска от ядрена 

Повишаване на познанията и разбирането 

за риска от ядрена или радиационна 

Използване на информация след 

изготвяне на карти на риска от ядрена 

Общинска администрация 

У”ПБЗН”-Якоруда, БЧК 
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или радиационна авария авария или радиационна авария. 

 Използване на информация след 

изготвяне на оценка и анализ на риска 

от ядрена или радиационна авария. 

Изучаване на чужд опит от предходни 

аварии по света, поуки, добри 

практики. 

Провеждане на информационни 

кампаниа за повишаване на 

осведомеността на населението. 

Провеждане на обучение в системата 

на предучилищното и училищното 

образование и в системата на висшето 

образование за риска от ядрена или 

радиационна авария. 
 

Липса на индивидуални средства 

за защита и съвременна апратура 

за измерване на гама – фона.  

Осигуряване на съвременни 

индивидуалнни средства за защита и 

технически средства за измерване на гама 

– фона. 

- Поддържане на запас от ИСЗ за 

населението и създаване на 

организация за своевременното им 

раздаване при необходимост;  

-    Подръжка на съществуващите 

защитни съоръжения;       

-    Изграждане на нови защитни 

съоръжения; 

Общинска администрация 

У”ПБЗН”-Якоруда. 

5. ГОРСКИ ПОЖАРИ 



36 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 

Висок риск от горски пожари на 

територията на областта. 

Съгласно лесоутройствените и  годишните 

планове за защита на горските територии 

от пожари 

Направа на лесокултурни прегради 

Направа на нови минерализовани 

ивици 

Поддържане на съществуващи 

минерализовани ивици 

Поставяне на указателни и 

забранителни табели с противопожарна 

тематика   

Поддържане в изправност на 

изградената система от 

противопожарни наблюдателни 

пунктове“кули“ за ранно откриване на 

пожари и изграждане на нови такива. 

Осъществяване на ефективен контрол 

върху дейностите в  

селскостопанските територии, 

граничещи с горските територии, за 

спазване на забраната за палене на 

стърнища, сухи треви и храсти, 

съгласно Закона за опазване на 

земеделските земи. 

 

Общинска администрация 

- Якоруда,  

 

 

 

 

 

ТП”ДГС ЯКОРУДА” 

 

 

РС „ПБЗН”-Разлог 

 

 

 

 

 

                                                                            6.РАЗРУШАВАНЕ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА 

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 
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ИНСТИТУЦИИ 

Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 

Липса на поддръжка и обследване 

на състоянието на язовирните 

стени.  

Изпълнение на мерки за поддържане на 

язовирните стени и съоръженията към тях 

в изправно техническо състояние и 

осигуряване на безопасната им 

експлоатация. 

 

Изпълнение на дейности по извеждане 

от експлоатация на язовирни стени 

и/или съоръжения към тях, които са в 

предаварийно състояние, до 

възстановяване на технологичната и 

конструктивната им сигурност или 

ликвидация на такива язовирни стени 

и/или съоръжения, ако 

възстановяването или реконструкцията 

им са нецелесъобразни; 

Контрол по изпълнение на 

изискванията на Наредба за условията 

и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях, както и на 

контрол за техническото им състояние 

Kонтрол за готовността за безопасна 

експлоатация на язовирите, язовирните 

стени и съоръженията към тях по реда 

на Глава девета „Защита от вредното 

въздействие на водите“ от Закона на 

водите; 

 

 

 

 

Собственика/оператор на 

язовира, РО НЯЯС, БДЗБР, 

областна администрация и 

общинска администрация 

Якоруда 
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Раздел ІV. ГОТОВНОСТ 

 

Целта на раздела е да се извърши преглед на текущите нива на организационна 

готовност и готовността на населението. 

В раздела се описва готовността за справяне с бедствия, включваща планиране, 

обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението. 

Органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната 

спасителна система разработват планове за защита при бедствия за изпълнение на 

задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия и плановете на 

областно и общинско ниво. 

Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" 

или "д" от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за 

възникване на бедствие: 

 разработват авариен план на обекта, в който е описано времето за готовност 

за реагиране на структурите и лицата от обекта за изпълнение на предвидените мерки;  

 организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план 

най-малко веднъж годишно; 

 изграждат и поддържат локални системи за оповестяване за осигуряване на 

ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението; 

 създават, подготвят и поддържат в готовност силите и средствата от обекта 

и средства за защита на работещите на територията на обекта; 

 провеждат обучение на работещите за защита при бедствия. 

Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради 

за обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от 

Закона за устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична помощ, 

училища и детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от Закона за 

устройство на територията. 

 изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа 

времето за готовност за реагиране на лицата от обекта за изпълнение на предвидените 

мерки; 

 организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана най-малко 

веднъж годишно; 

 провеждат обучение на персонала за защита 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. 
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- 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 на вътрешните 

работи, областния управител или на кмета на общината. 

- Текущи нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на 

населението, въз основа на получените резултати за „Готовност“ в раздел II 

„Профил на риска“. 

 

Опасности Текущо ниво на 

готовност на съставните 

части на ЕСС 

Текущо ниво на 

готовност на 

населението 

Земетресения средно ниско 

Речни наводнения средно средно 

Разрушаване на язовирна стена средно средно 

Инцидент с източник на йонизиращи 

лъчения високо 

 

ниско 

Транспортни катастрофи високо средно 

Горски пожари високо средно 

Ядрена авария средно ниско 

Снежни бури, снегонавявания и 

заледявания 
високо 

средно 



В следващата таблица са посочени проблемите, мерките, дейностите и отговорните институции по отношение на 

готовността: 
 

1. За Всички идентифицирани рискове 

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА ПО 

ОТНОШЕНИЕ ГОТОВНОСТТА 

МЕРКИ ЗА ГОТОВНОСТ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ 

Постигане на устойчивост на обществото при бедствия 

 

 

Ниско ниво на обществена 

информираност за опасностите, 

възможните последствия и 

готовността за адекватно 

реагиране при ранно 

предупреждение и оповестяване 

при бедствия; 

 

 

 

Провеждане на обучение на 

населението за рисковете от 

бедствия, и тренировки за 

начините на поведение и 

действие и за изпълнението на 

необходимите защитни мерки; 

 

Изготвяне на информационни 

материали (хартиен и дигитален 

формат) и разпространението им сред 

населението. 

 

 

 

Поддържане на СРПО 

 

 

Провеждане на тренировки (най – 

малко един път годишно) по 

изпълнение на плановете за защита 

при бедствия и аварийните планове в 

обекти 

 

 

 

Общински администрации, 

У”ПБЗН”-Якоруда, БЧК 

 

 

 

 

Участък  – ЯКоруда към РУ - Разлог 

 

 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в 

сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с капацитет над 1000 

места за посетители, в лечебни 

заведения за болнична помощ, 

училища и детски градини и в 

обекти, в които се осъществява 

дейност, която представлява 

опасност за възникване на бедствие. 
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Изграждане на капацитет за управление на риска 

Координацията между съставните 

части на ЕСС в случай на 

бедствия не е на необходимото 

ниво; 

Разработване на планове за 

защита при бедствия и планове за 

изпълнение на задачите, 

произтичащи от ПЗБ на 

общинско и областно ниво. 

 

Провеждане на обучения, 

тренировки и учения за 

подобряване на готовността за 

реагиране при бедствия,  

взаимодействието и 

координацията на органите на 

изпълнителната власт и 

съставните части на ЕСС; 

 

 

 

 

 

Провеждане най – малко един път 

годишно на тренировка и учение на 

щаба за изпълнение на задачите на 

ОПЗБ. 

Провеждане на тренировки и учения 

за изпълнение на задачите от 

плановете на 

териториалните звена на централната 

администрация на изпълнителната 

власт  и съставните части на ЕСС 

 

Общинска  администрация Якоруда ;  

-  Служби за спешно реагиране - 

У„ПБЗН”-Якоруда, Участък –

Якоруда към РУ - Разлог, Ф”ЦСМП” 

БЧК;  

- Доставчици на основни стоки/ 

услуги – ВИК и ЧЕЗ;  

- Юридически лица, включително 

юридически лица с нестопанска цел, 

и други, имащи отношение към 

намаляването на риска от бедствия в 

рамките на съответната територия – 

фирма „СТОИТЕЛ 2001” ЕООД 

 

 



Раздел V.РЕАГИРАНЕ. 

 

-  рамкатаза създаваненаорганизациятазареагиране. 

 

Рамката за организация на реагирането включва три основни нива на планиране на 

ракцията, като същите са подредени във възходящ ред, както следва: тактическо, 

оперативно и стратегическо. 

Планирането на реагирането на стратегическо ниво не е в обхвата на настоящия 

план. Така реагирането на частите на ЕСС, включени в изпълнение на настоящия план 

обхваща само нивата тактическо и оперативно реагиране. 

Реагирането на тактическо ниво включа директно и пряко изпълнение на 

стандартни оперативни процедури, инструкции, различни планове и др. от частите на 

ЕСС на общинско ниво. 

Реагирането на оперативно ниво включва дейността на общинския щаб за 

изпълнение на плана, като детайлна схема за организация на дейността е дадена в 

приложение№ 23. 

За да се направи плавен преход между решенията на щаба и тяхното прилагане 

конкретно без дублиране от екипите за реагиранесе изгражда настоящата рамка за 

реагиране на частите на ЕСС на община Якоруда. 

Верикалното преминаване на управление и мястото на общинския  щаб е показано по – 

долу: 

При въвеждане на  националния план за защита при бедствия управлението преминава на 

национално ниво. Областните и общинските щабове за изпълнение на съответните 

планове за защита при бедствия  в засегнатите територии продължават да изпълняват 

своите функции и задължения, като координацията и управлението на силите и 

средствата на ЕСС се осъществява на национално ниво.  

 

При въвеждане на  областния план за защита при бедствия управлението преминава на 

областно ниво. Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствияв засегнатите територии продължава да изпълняват своите функции и 

задължения, като координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се 

осъществява на областно ниво от съответния областен управител и щабът за изпълнение 

на областния план за защита при бедствия.  
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Териториалните структури и звена на органите на изпълнителната власт, физически и 

юридически лица с отговорности по изпълнението на общинския план за защита при 

бедствия изпълняват своите функции и задължения, като координацията и управлението 

на силите и средствата на ЕСС на общинско ниво се осъществява от кмета на общината и 

общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

 

Щабовете на отделните централни органи на изпълнителната власт, 

неправителствени организации и др., представени на областно ниво изпълняват решенията 

на областния щаб. 

Юридическите лица и едноличните търговци, включени в плана за защита при 

бедствия са длъжни да предоставят при поискване планираната помощ съгласно сключени 

споразумения. 

На едно ниво с областния щаб стоят останалите областни щабове в страната, 

действащи при задействане на националния план, като взаимодействието между тях се 

осъществява чрез националния щаб.  

На едно ниво с общинския щаб стоят останалите общински щабове в областта, 

действащи при задействане на областния план, като взаимодейстивието между тях се 

осъществява чрез областния щаб.  

 

-  реда за активиране на плана и на щаба за неговото изпълнение; 

С обявяването на бедствено положение се въвежда съответният план за защита при 

бедствия. 

В зависимост от конкретната опасност с цел по – добра преценка и експертиза 

преди активирането на плана, кмета на общината събира щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия, за да се разгледа и оцени наличната 

информация, която е постъпила по различни канали и да се инициира въвеждането на 

плана за защита при бедствия. 

Вариант 1:Получаване на сигнали  за възникнали произшествия на територията на 

общината. Оценяващият информацията орган на изпълнителната власт предава 

информацията до кмета на общината с конкретно предложение за въвеждане на плана и 

активизиране на щаба, придружена с оценка в писмен вид за доклад пред щаба и 

членовете на щаба. 

Вариант 2 : Получаване на ранно предупреждение в орган на изпълнителната 

власт за предстоящо опасно явление. Оценяващият информацията орган на 

изпълнителната власт предава информацията до кмета на общината с конкретно 

предложение за въвеждане на плана и активизиране на щаба, придружена с оценка в 

писмен вид за доклад пред щаба и членовете на щаба. 



45 
 

Вариант 3: Въведен план на територията на общината. Оценяващият 

информациятаръководител на общинския щаб (кмета на общината) предава 

информацията до областния управител с конкретно предложение за допълнителни сили и 

средства. 

Вариант 4: Задействан е националния план за защита при бедствия. Информацията 

идва със заповед на министър - председателя за конкретни действия от областните и 

общинските щабове. 

- описание на функциите на щаба за изпълнение на ПЗБ, оперативните центрове и 

тяхната роля: 

Общинският  щаб за изпълнение на ПЗБ има следните функции: 

1. анализ и оценка на обстановката при бедствие - Събира информация за 

обстановката до момента от частите на ЕСС; Обобщава предприетите конкретни действия 

от всички звена като момента, информация за броя на произшествията, опасността от 

развитие на ситуацията и тн. 

2. предлага на кмета на общината за одобрение решения относно необходимия обем 

и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 

предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за 

подпомагането на засегнатото население – Разглежда предварително планираните дейности 

в отделните плановете за действие на органите на изпълнителната власт и при 

необходимост включва допълнителни мероприятия за изпълнение; Включва конкретни 

задачи за изпълнение от частите на ЕСС, предварителни срокове за изпълнение и доклад за 

изпълнение; 

3. осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 

бедствието; Изисква периодично писмена информация от частите на ЕСС за хода на 

операциите и изпълнението на плановете им за действие. 

4. информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за 

предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите 

предпазни мерки и действия; Определя се лице, което ще предоставя информацията, начина 

за предоставянето ѝ: организиране на срещи с медиите и брифинги, изготвяне на съобщения 

до населението през средствата за масово осведомяване и социални мрежи, горещ телефон, 

24-часов дежурен служител, изготвяне на хартиени информационно - разяснителни 

материали. Същата се предоставя на достоверни и надеждни източници за осведомяване. 

5. докладва на областния управител за хода на провежданите защитни мероприятия. 

 

При обявяване на „бедствено положение“ ръководителят възлага на членове на щаба 

изпълнението на определени функции (планиране, операции, логистика), като сформира 

съответните секции и техни ръководители. Той определя и лица от общинска 

администрация, членове на щаба, на следните подпомагащи го позиции: 
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- отговорник за публичната информация – разглежда всички въпроси, свързани с 

медиите и координира разпространяването на информация до тях; 

- отговорник за взаимодействието (лице за връзка с органи и организации)– 

поддържа контакт със структурите, участващи в реагирането при бедствие 

- отговорник за безопасността – следи за безопасните условия и предлага мерки за 

осигуряване на безопасност на персонала, включен в операциите. 

Конкретна схема за организация на работата на щаба е дадена в приложение №23. 

Задълженията на ръководителите на секции и подпомагащите отговорници са дадени 

в приложение№ 24. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява 

чрез оперативните центрове на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението" - МВР. 

Оперативните центрове: 

1. приемат и оценяват информация за възникнали бедствия; 

2. уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и 

координират по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури; 

3. извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт, съставните части на единната спасителна система и населението при бедствия; 

4. по искане на ръководителя на операциите организират включване на предвидените 

в плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, както и 

на допълнителни сили и средства. 

 

- описание на службите за спешно реагиране и другите съставни части на ЕСС, 

участващи в изпълнението на плана: 

 

 

Вредно въздействие/ 

Последствия 

Опасности, 

съгласно 

определените в 

плана, водещи 

до тези 

последствия 

Функция Водещи отговорни 

институции 

разрушаване на сгради 

и съоръжения; 

Земетресение, 

Наводнение и 

горски пожари 

Извършване на 

експертна оценка на 

сградите 

 

Защитно укрепване на 

сгради и съоръжения 

 

 

Извеждане на 

застрашено население 

от сградите 

 

Общинска 

администрация-

Якоруда 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 

 

 

У“ПБЗН“-Якоруда и 

Участък –Якоруда към 

РУ-Разлог 
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Ограничаване на 

достъпа до мястото за 

намеса 

 

 

нарушена пътна 

инфраструктура 

Земетресение, 

Наводнение и 

Снегонавявания, 

голямо ПТП 

Спиране на движението 

по застрашени пътни и 

ж.п. участъци 

 

Регулиране на 

движението, отцепване 

на мястото за намеса и 

въвеждане на 

ограничения 

 
Извършване на 

възстановителни 

дейности 

ОПУ, НКЖИ  

 

 

 

Участък –Якоруда към 

РУ-Разлог  

 

 

ОПУ, НКЖИ  

 

нарушено 

електроподаване 

Земетресение, 

Наводнение и 

Снегонавявания, 

Ядрена авария, 

Горски пожари 

Извършване на 

възстановителни 

дейности 

 

Осигуряване на достъп 

до авариите 

 

Приоритетно 

осигуряване на 

резервно захранване 

ЕСО-МЕР, ЧЕЗ 

 

 

 

ЕСО-МЕР, ЧЕЗ 

 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 

 

нарушено 

газоподаване 

Земетресение, 

Наводнение 

Извършване на 

възстановителни 

дейности 

 

 

нарушено 

водоснабдяване 

Земетресение, 

Наводнение, 

Снегонавявания 

Извършване на 

възстановителни 

дейности 

 

Осигуряване на достъп 

до авариите 

 

ВиК-клон Якоруда 

 

 

ВиК-клон Якоруда 

нарушена 

комуникационна 

свързаност 

Земетресение, 

Наводнение, 

Ядрена авария 

Извършване на 

възстановителни 

дейности 

 

 

 

 

Осигуряване на достъп 

до авариите 

 
 

Осигуряване на 

Мобилни оператори 

(БТК, Виваком, А1, 

Теленор) 

 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 

 

 

 

Участък –Якоруда към 
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аварийна алтернативна 

свързаност за нуждите 

на ЕСС 

РУ-Разлог  

 

авария в промишлени 

обекти 

Земетресение Намаляване на 

вредното въздействие  

 
Ограничаване на 

достъпа до мястото за 

намеса 

 

Извършване на 

мониторинг на средата 
 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 

 

 

Участък –Якоруда към 

РУ-Разлог  

 

 

РИОСВ 

нарушено 

експлоатационно 

състояние 

нахидротехнически 

съоръжения 

Земетресение, 

Наводнение 

Извършване на 

експертна оценка и 

възстановителни 

дейности. 

 

Аварийно източване на 

съоръжението 

Собственици на 

съоръженията 

 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 

 

население останало без 

подслон 

Земетресение, 

Наводнение, 

Горски пожари 

Осигуряване на места 

за настаняване  

 

 

 

Логистично 

осигуряване 

 

 

 

 

Оказване на 

медицинска  

помощ 

 

 

Оказване на 

психологическа помощ 

Общинска 

администрация-Якоруда, 

областна администрация 

 

Общинскаадминистрация-

Якоруда, областна 

администрация 

 

РЗИ 

 

 

 

РЗИ, БЧК 

възникване на 

епидемии 

Земетресение, 

Наводнение 

Вземане на проби за 

анализ 

 

Мерки за намаляване на 

въздействието 

 

Ограничаване и 

отцепване на мястото 

 

 

РЗИ, ОДБХ 

 

 

РЗИ, ОДБХ 

 

Участък  –Якоруда към 

РУ-Разлог  

 

застрашени уязвими Земетресение, Водене на отчет Общинска 
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групи (лежащо болни, 

инвалиди, диализно 

болни, и т.н.) 

Наводнение, 

Радиационна 

авария, Горски 

пожари 

 

 

 

Извеждане на 

безопасно място 

 

 

Осигуряване на 

медицинска помощ 

 

администрация-

ЯКоруда 

ДСП 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 

 

 

 

”ФСМП”-ЯКоруда и  

МБАЛ-Разлог 

затрупани и изчезнали 

хора 

Земетресение, 

Наводнение 

Ограничаване на 

достъпа до мястото за 

намеса 

 

Осигуряване на 

психологическа помощ 

 
издирване и спасяване 

 

издирване 

 

 

Осигуряване на 

медицинска помощ 

 

 
Събиране на 

предварителна 

информация за 

затрупани и изчезнали 

хора и изясняване на 

самоличността 

 

 

Даване на информация 

за загиналите и 

пострадалите лица, на 

които е оказвано 

медицинска помощ 

 

Участък –Якоруда към 

РУ-Разлог  

 

РЗИ, БЧК 

 

 

У“ПБЗН“-Разлог 

 

ПСС – БЧК 

 

 

”ФСМП”-ЯКоруда и 

МБАЛ-Разлог 

 

Участък  –Якоруда към 

РУ-Разлог  

 

 

 

 

 

 

РЗИ 

загинали и пострадали 

хора 

Земетресение, 

Наводнение, 

Промишлена 

авария, Горски 

пожари, голямо 

ПТП 

Осигуряване на 

медицинска помощ 

 

Даване на информация 

за загиналите и 

пострадалите лица, на 

които е оказвано 

медицинска помощ 

”ФСМП”-ЯКоруда и 

МБАЛ-Разлог 

 

РЗИ 
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множество пожари Земетресения, 

Промишлена 

авария, Горски 

пожари 

Ограничаване на 

достъпа до мястото за 

намеса 

 
Извършване на 

пожарогасителни 

дейности 

 

Извършване на 

замерване на 

параметрите на 

околната среда 

Участък  –Якоруда към 

РУ-Разлог  

 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог  

 

 

 

РИОСВ 

нарушено 

експлоатационно 

състояние на обекти от 

критичната 

инфраструктура 

Земетресение Извършване на 

възстановителни 

дейности 

Собственици на обектите 

нарушен обществен 

ред и мародерстване 

 

Земетресение Извършване на 

действия за разкриване 

и задържане на 

разпространителите на 

слухове, 

подстрекателите на 

безредици, 

извършителите на 

мародерство и други 

престъпления; 

Участък –Якоруда към 

РУ-Разлог  

 

непосредствана 

заплаха за живота и 

здравето на 

населението 

Земетресение, 

Наводнение, 

Радиационна 

авария, Горски 

пожари, 

Промишлена 

авария 

Евакуация Общинска 

администрация-Якоруда, 

областна администрация 

 

наличие на свлачища и 

срутища 

Земетресение, 

Наводнение 

Извършване на оценка 

и укрепване 

Общинска 

администрация-Якоруда, 

областна администрация 

 

недостиг на питейна 

вода 

Земетресение, 

Наводнение, 

Радиационна 

авария 

Осигуряване на 

питейна вода 

 

Пречистване на вода 

ВиК –клон Якоруда 

 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 

множество загинали 

животни 

Земетресение, 

Наводнение 

откриване и изваждане 

на животински трупове 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 
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Извозване и 

неутрализиране на 

животински трупове 

 

 

ОДБХ 

опасност от 

радиоактивно 

замърсяване 

Радиационна 

авария 

Медицинска помощ 

 

Деконтамонация на 

хора 

 

 

 

Мониторинг на средата 

 

 

Събиране на данни от 

мониторинга 

 
Дозиметричен контрол 

на храни и питейна 

вода 

 
Йодна профилактика 

 

 

Медицинска помощ 

 

 

Определяне на 

изисквания към 

обществената и 

личната хигиена 

 

Определяне на 

режима на хранене 

на рисковите групи 

от населението 

 

НЦРРЗ 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 

 

 

АЯР 

 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 

 

 

ОДБХ, НЦРРЗ 

 

 

НЦРРЗ 

 

 

НЦРРЗ 

 

 

НЦРРЗ 

 

 

 

НЦРРЗ 

възникване на 

специфични 

заболявания 

Радиационна 

авария 

Извършване на 

профилактични 

прегледи 

МБАЛ-Разлог 

недостиг на 

незамърсена храна 

Радиационна 

авария 

Извършване на 

дозиметричн контрол 

 

Доставка на безопасни 

хранителни продукти 

ОДБХ и НЗРРЗ 

 

 

Общинска 

администрация-

Якоруда  и Областна 

администрация 

повишена радиационен 

гама фон 

Радиационна 

авария 

Мониторинг на средата 

 

 

АЯР 
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Събиране на данни от 

мониторинга 

 

У“ПБЗН“-Якоруда към 

РС“ПБЗН“-Разлог 

повишен автомобилен 

трафик 

Радиационна 

авария 

Ограничаване на 

трафика 

 

Контрол на трафика 

 

ООАА, ОПУ, Участък –

Якоруда към РУ-Разлог  

 

спиране на пътния 

трафик по определени 

пътища 

Радиационна 

авария 

Осигуряване на храна и 

вода 
Общинска 

администрация-

Якоруда, БЧК 

 

- връзки между структурите за спешно реагиране и другите съставни части на ЕСС и 

съответните оперативни процедури и редът за взаимодействие: 

Кмета на общината  осъществява общото ръководство на съставните части на ЕСС. 

Общото ръководство се осъществява по хоризонтала между съставните части на 

ЕСС, участващи в реагирането при бедствие, а командването е по вертикала в рамките на 

всяка съставна част на ЕСС и се осъществява от представител на съответната структура.  

Всички структури, включени в овладяването на бедствие получават задачите и 

докладват за тяхното изпълнение при спазване на субординацията по вертикала, като 

участващите части на ЕСС запазват институционалната си принадлежност -При 

реагирането всяка структура запазва своята оперативна самостоятелност и независимост.За 

да се организира изпълнението на плана след въвеждането му е необходимо непрекъснато 

взаимодействие между частите на ЕСС, като те взаимодействат чрез съответните 

представители в секциите за работа на съответния щаб. 

 

-  ключови  ресурси  в  помощ  на  усилията  при  реагиране: 

Ресурсите (екипи и техника), с които разполагат институциите, ангажирани с 

реакцията по настоящия план са дадени в приложение №4. 

При извършване на ранно предупреждение се използватналичните 

комуникационни канали като интернет адреси, телефони, факс апарати и през дежурната 

стая на  общинска администрация по ТКО (технически комплекс за оповестяване). 

Наличието на система за ранно предупреждение на ниво област ще подпомогне тази 

дейност като за целта ще се уведомяват съответните органи на изпълнителната власт и 

съставни части на ЕСС за получено ранно предупреждение. Ранното предупреждение се 

осъществява съгласно разработена схема (приложение№13), като за целта се използва 

изградения областен координационен възел(ОКВ)в РДПБЗН-Благоевград.Задействането на 

ОКВ за ранно предупреждение се извършва по гореописаните канали като за изпълнението 

на задачата от Оперативния център на РДПБЗН се изисква санкция на директора на 

РДПБЗН – заповед за извършванена ранно предупреждение. 
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ОКВ са използва за кратко съобщение, което да съдържа основна информация за 

опасността.  

Оповестяването при бедствие също се извършва по разработена схема (приложение 

№13) като за отделните части се прилагат и действащите за структурите схеми за 

оповестяване, за да се избегне дублиране на предаване на сигнала за бедствие. 

- Реда за осъществяване на наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване (чл. 

11 от ЗЗБ) при различни опасности; 

Наблюдението се основава на: 

 информация и данни, предоставени от физически лица, организации и 

институции; 

 информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, 

хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични 

и други обекти и явления; 

 информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни 

повиквания с единен европейски номер 112; 

 хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от 

Националния институт по метеорология и хидрология. 

Ранното предупреждение изисква: 

 осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо бедствие; 

 анализ на данните от наблюдението; 

 вземане на решение от страна на компетентните органи; 

 разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие; 

 предприемане на подходящи действия. 

Ранното предупреждение на ЕСС и наслението се извършва по разпореждане 

областния управител, на кмета на общината или на упълномощени от тях служители.  

Всеки от представителите на ЕСС заявява предварително контакта за ранно 

предупреждение и оповестяване. 

Всяка част на ЕСС преценява дали самостоятелно да извършва оповестяването в 

рамките на структурата или това да бъде извършено централизирано от ОЦ – РДПБЗН- 

Благоевград. 

Извършването на оповестяването и ранното предупреждение на частите на ЕСС и 

населението е дадено в схемите съгласноприложение № 13. 

Раздел VI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ 

Възстановяването включва координираните усилия и процеси по осъществяването на 

мерки за подпомагане и възстановяване (краткосрочни – по време и непосредствено след 

събитието). Дългосрочните мерки за възстановяване след бедствие не са предмет на ПЗБ. 

Целта на раздела е да се определят мерките, включително ролите, отговорностите, 

структурите и дейностите, които могат да бъдат изпълнени за възстановяване от бедствия в 

засегнатите от бедствия територии, чрез прилагане на необходимите мерки за 
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възстановяване на обществените функции и инфраструктури на принципа „да изградим 

отново, но по-добре”. 

При планиране на процеса по възстановяване е изключително важно сигуряване на 

високо ниво на ангажираност и познаване на отговорностите от всички институции, 

ведомства и неправителствени организации при планиране на процеса на възстановяване. 

- Структура и управление на процеса по възстановяване и подпомагане: 

 Съгласно чл. 55 от ЗЗБ подпомагането и възстановяването при бедствие 

включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите 

(засегнатите) лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие. 

Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и 

включва: изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и 

животни; раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите (засегнатите) лица. 

Определянето на места за настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и 

неотложната помощ се извършва съгласно общинските планове за защита при бедствия. 

При необходимост и по заявките/искания на кмета на общината чрез областния 

управител се предоставят фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки от централните 

и териториалните органи на изпълнителната власт, юридически и физически лица. 

Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от 

основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на критерии, 

определени в правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане, наличието на които се установява въз основа на анкета, 

извършена от органите на Агенцията за социално подпомагане.  

Възстановителната помощ се предоставя при условия и по ред, определени с 

правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, и не може да превишава стойността на данъчната оценка 

на жилището. 

Възстановителната помощ се предоставя за: 

 частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни 

елементи на строежа, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално 

изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове 

или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им 

годност, след издаване на разрешение за строеж; 

 премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината 

съгласно чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки или 

хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на гражданите, 

негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или 

заздравят. 

Предоставянето на възстановителна помощ на пострадали (засегнати) от 

бедствието лица се организира от кметовете на общини в съответствие с изискването на  

ЗЗБ и общинските планове за защита при бедствия. 
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Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска 

собственост, се организират от кметовете на общини, съгласно общинските планове за 

защита при бедствия, а за обектите, държавна собственост – от областния управител или 

териториалните структури на министерства и ведомства.  

От междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС се 

предоставят средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно 

възстановяване на имоти - държавна или общинска собственост, читалища и молитвени 

домове на религиозни институции, които са засегнати от бедствия или са в състояние, което 

застрашава живота или здравето на населението, имуществото или околната среда, 

установено след обследване по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на 

строежите. 

За целта съответните първостепенни разпоредители с бюджет внасят искания до 

комисията. 

Кмета на общината изпращакопие от исканията до  областния управител за 

становище по целесъобразност. 

                  Организирането и съхранението на дарения и помощи се извършва от областната 

структура на БЧК. Разпределението, раздаването и отчитане на дарения и помощи се  

организира и ръководи от БЧК, подпомаган от група от представители на Общинска 

администрация-Якоруда. 

1. За Всички идентифицирани рискове 

ОПИСАНИЕ НА 

ПРОБЛЕМА ПО 

ОТНОШЕНИЕ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

МЕРКИ ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ 

Изграждане на капацитет за управление на риска 

Липса на обучение 

относно ролите и 

отговорностите на 

институциите по 

време на 

възстановяване от 

бедствия; 

Липса на 

тренировки/ 

учения по 

възстановяване; 

Осигуряване на високо ниво 

на ангажираност от всички 

институции, ведомства и 

неправителствени 

организации при планиране 

на процеса на 

възстановяване;Ясно 

определяне на ролите на 

институциите, ведомствата 

и неправителствените 

организации на местно ниво 

в процеса на подпомагане и 

възстановяване 

Провеждане един път годишно 

натренировка по 

възстановяване на общинско  

ниво. 

Осигуряване на публичност и 

въвличане на различни 

институции, ведомства и 

неправителствени 

организации, които да оказват 

съдействие по време на 

възстановяване 

Общинска администрация-Якоруда; 

Служби за спешно реагиране – 

У„ПБЗН”-Якоруда,Участък-

Якоруда към РУ-Разлог, „ФСМП”-

Я-да;  

-Доставчици на основни стоки/ 

услуги – ЧЕЗ, ВИК;   

-Юридически лица, имащи 

отношение към намаляването на 

риска от бедствия в рамките на 

територията на общината – фирма 

„Строител – 2001”Еоод 





 

  

 

Функции и отговорности при възстановяване и подпомагане  

 

Функции и Отговорности Отговорни структури 

Настаняване на население, останало без подслон в 

резервен сграден фонд 

Кмета на община Якоруда 

 

Осигуряване на палатки, фургони и сглобяеми къщи 

за останалите без подслон. 

Кмета на община Якоруда, 

ОДМВР-Благоевград 

 

Осигуряване на сграден фонд за държавни структури, 

включително за щабове за изпълнение на съответния 

план за защита при бедствия.  

Кмета на община Якоруда 

 

Осигуряване на продукти от първа необходимост, 

лекарства и осигуряване на питейна вода 

Кмета  на община Якоруда, РЗИ, 

БЧК, ДСП-Якоруда 

Осигуряване на резервно водоснабдяване. 

ВиК-клон Якоруда, Кмета на 

община Якоруда 

Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването  с 

ел. енергия, природен газ и горива. 

Електроразпределителнотодруж

ество, ВиК, Кмета на община 

Якоруда; 

Определяне степента на разрушения на сградите и 

съоръженията и укрепване или разрушаване на 

повредени сгради    

Областна администрация, Кмета 

на община Якоруда  и ЮЛ 

Възстановяване на разрушени ж.п. линии   НКЖИ 

Възстановяване на пътна инфраструктура  Кмета   на община 

Якоруда,ОПУ-Благоевград 

Разчистване на пътища и извличане на аварирала 

техника.  

Кмета  на община Якоруда,ОПУ, 

У”ПБЗН”-Якоруда, ЮЛ 

съгласно сключените 

споразумения 

Временно възстановяване на повредени мостове.  

 

Кмета на община Якоруда,ОПУ-

Благоевград, ЮЛ съгласно 

сключените споразумения 

Раздаване на помощи на пострадалото население.  

Кмета  на община Якоруда,БЧК, 

ДСП-Якоруда 

Оказване на психологична помощ и психосоциална 

подкрепа на пострадалите и на спасителните екипи. 

БЧК, ОДМВР-Благоевград 
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- Оценки на първоначалните нужди и щетите: 

 подслоняване/ настаняване; 

 състояние на общността – включващо както степента на персоналните загуби на 

собственост, така и нивото на прекъсване на социалните функции; 

 инфраструктура – услуги като електричество, вода, транспорт и др. 

 здравеопазване; 

 поражения за икономиката – прекъсване на нормалната стопанска дейност; 

 околна среда – оценка на безопасността и статуса. 

Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на операциите 

в процеса на реагирането, ОЦ на РДПБЗН, членовете на щаба за изпълнение на общинския 

план за защита при бедствия, проверени сигнали от населението на ЕЕНСП 112, комисии за 

оценка на щетите и др. 

- Финансово осигуряване: 

 Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане; 

 бюджетите на министерствата и ведомствата; 

 общинският  бюджет; 

 търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им; 

 структурните фондове на Европейския съюз. 

 

Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, съгласно чл. 61, т. 1 и 

т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския 

план за защита при бедствия се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните 

министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общините с републиканския 

бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната 

година. 

Допълнителни финансови средства за ликвидиране на последици от бедствия би 

могло да се осигурят от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 

съответната година. Резервът се усвоява по решения на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Средствата се предоставят от 

централния бюджет и се разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и 

общините чрез корекция набюджетните взаимоотношения между централния бюджет и 

съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. 
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Раздел VII.МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 

Целта на раздела е да осигури основа за наблюдение и оценка на ПЗБ и дейностите 

по неговото изпълнение. 

Мониторингът и оценката са стандартни части от всички ефективни политики или 

процеси за управление на риска. Същите осигуряват „обратна връзка“ в рамките на тези 

процеси, позволяващи сравнение между действителните и желаните състояния. Това дава 

възможност за текущ анализ, с цел подобряване на резултатите и усъвършенстване на 

решенията и изпълняване на процесите. 

Оценката може да се извърши по време на прегледа на плана, също така може да се 

извърши в ключови етапи като средство за оценка на напредъка към целта. Като добра 

практика е извършването на периодичен преглед не само на напредъка, но също така и на 

актуалността и приложимостта на всеки един раздел от ПЗБ. 

 

При оценяването дали ПЗБ е адекватен, следва да се преценява дали същият: 

 е точен; 

 е практически приложим; 

 обхваща всички необходими функции; 

 осигурява необходимата координация между организациите и институциите 

включени в ОПЗБ. 

 

Точността се оценява чрез проверка дали: 

 съществуват съответстващи, пълни и актуални приложения в ОПЗБ; 

 връзките към организациите и определените функции и ресурси са пълни и 

актуални; 

 структурирането на частите на ЕСС и щаба за изпълнение на ОПЗБ съответстват 

на тяхното описание в ОПЗБ. 

 

Практическата приложимост се оценява като се вземе предвид дали: 

 местните власти и партньорски организации включени в ПЗБ са в състояние да 

осъществят определените им функции, описани в плана; 

 организациите представени в ОСНРБ и съставните части на ЕСС на местно ниво 

разполагат с необходимите ресурси, за да бъдат в състояние да изпълняват техните 

функциите описани в ОПЗБ. 

 

Обхватът се оценява чрез: 

 проверка за наличието на опасности, които не са разгледани в ОбщПЗБ; 
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 разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, реагиране 

и възстановяване по отношение на разгледаните рискове; 

 оценка на адекватността на съществуващите връзки между ОбщПЗБ и плановете 

на участващите организации и институции. 

 

Координацията се оценява като се вземе предвид дали: 

 ролите и отговорностите са ясно дефинирани; 

 описанието на това как институциите ще работят заедно в случай на бедствие е 

недвусмислено; 

 функциите в ОбщПЗБ са ясно описани; 

 целите и задачите на ОбщПЗБ са в съответствие с целите и задачите на НСНРБ; 

 заложените мерки в ОбщПЗБ са в съответствие с тези в Областния план за защита 

при бедствия и Националния план за защита при бедствия. 

 

Планът за защита при бедствия се преразглежда и актуализира най-малко веднъж на 

5 години, след всяко въвеждане на съответния план, както и при промяна на нормативната 

уредба, свързана с изпълнението им. Актуализации на плана задължително се правят при 

организационни промени или промени в процедурите, както и при други събития, които 

оказват въздействие по изпълнението на плана и процедурите. ОбщПЗБ може да се 

преразглежда по всяко време от ОбщСНРБ, като може да бъде изменен, допълнен, отменен 

или заменен по реда на ЗЗБ. 

За поддържане актуалността на ПЗБ, включително и на списъците на ресурсите, 

периодичността за преразглеждане и актуализиране на плана и начина за осъществяване на 

координацията, отговаря секретаря на общинския  щаб. 

 

Раздел VIII.ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. План за действие при наводнение 

2. План за действие при земетресение; 

3. План за действие при ядрена или радиационна авария; 

 

1.Приложение №1 -Международната скала за оценка на ядрени и радиационните 

събития INES; 

2.Приложение № 2- Режимът за поведение на населението при ядрена авария; 

3.Приложение № 3– Заповед за обявяване на „Бедствено положение”; 

4.Приложение № 4 – Списък с разчет на екипите и техниката на частите на ЕСС; 

5.Приложение № 5 – Разчет с индивидуални средства за защита за Якоруда; 

6.Приложение № 6 – Списък с радиационно – защитни мероприятия; 

7.Приложение № 7 – Процедура за действие при откриване на неизвестно вещество; 

8.Приложение № 8 - Процедура за  действие при нелегален трафик  и незаконно 

преместване на ядрен материал и/или радиоактивни вещества“; 
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9.Приложение № 9 – Списък съсскладови наличности на инвентар и оборудване на ОДМВРи 

БЧК за област Благоевград; 

10.Приложение № 10 – Списък с транспортни фирми на територията на общината; 

11.Приложение № 11 – Списък с болничните заведения и легловата база в община Якоруда; 

12.Приложение № 12 - Телефонен указател на  отговорните институции и длъжностите 

лица; 

13.Приложение № 13 – Схема за оповестяване на частите на ЕСС. 

14.Приложение № 14 – Основни термини и понятия в радиационната защита. 

15.Приложение № 15 – Критерии за намеса; 

16.Приложение № 16 – Критерии за периметър около зона на авария с източник на радиация; 

17.Приложение № 17 – Общи правила за работа на персонал в зона със завишен радиационен 

фон; 

18.Приложение№ 18 – Европейската макросеизмична скала; 

19.Приложение№ 19 – Характеристики на амоянк, хлор и сярна киселина; 

20.Приложение№ 20 – Списък с хотели в община Якоруда. 

21.Приложение№ 21 – Списък със заведения за социални услуги в община Якоруда. 

22.Приложение№ 22 - Разчет от хранителни продукти, вода, лекарствени средства, 

медицински изделия, санитарни продукти на 1 човек за 6 денонощия; 

23.Приложение№ 23 - Схема за организация на работа на щаба; 

24.Приложение№ 24 –Задължения на ръководители секции в щаба; 

25.Приложение№ 25  - Списък на места за настаняване в община Якоруда; 

26.Приложение№ 26  - Списък с язовирите в община Якоруда; 

27.Приложение№27 - Приложение № 4 от ПУРН на БДЗБР; 

28.Приложение № 28 – Списък на длъжностните лица за поддържане на пътищата; 

29.Приложение № 29 – Списък на опорните пунктове за зимно поддържане на РМП 

30 Приложение №30 – Списък на пътища от РМП за зимно поддържане по РПС-та фирми 

31 Приложение №31 – Списък на техника за зимно поддържане на РМП 

32.Приложение № 32 - Списък на мостовете ; 

33.Приложение № 33--  Списък с наличности на чували за наводнение; 

34. Приложение № 34 - Шаблон за оценка на риска; 

35.Приложение № 35 –Карта бедствия на област Благоевград; 

36.Приложение № 36  – Карта област Пожари 

37.Приложение № 37 – Карта на град Якоруда наводнение 

38.Приложение № 38 – Карта земетресение област Благоевград; 

39.Приложение № 39 – Карта ядрена авария област Благоевград; 

 
 


