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ПЛАН
ЗАЩИТА ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН
АКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СТРАЛДЖА

І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ.

-

-

-

Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление от
организирана група с конспиративен ред и структури,което има за
цел посредством за насилие или заплаха за насилие,да създаде
страхова психоза и несигурност сред населението в определен
регион, да им внуши чувство на беззащитност и да дестабилизира
съществуващата икономическа система в общината,областта както
предизвикване на кризи в международните отношения.
Терористичните действия са предварително обмислени и
детайлно планирани, носещи белезите на операция.
Съществуващия тероризъм преминава в качествено нов етап в
своето развитие и придоби глобален характер.Неговата крайна цел
е икономическа дестабилизация на страните, предизвикване на
глобална криза и промяна на съществуващия световен
ред.Променя се психологическия и социологически профил на
изпълнителите на терористичните актове.Все повече в тях се
включват млади, образовани хора, фанатично предани на идеята и
твърде често склонни към саможертва, които умело се интегрират
в демократичното общество.
Рисковите фоктори, определящи терористичната заплаха за
общината,областта и страната са:
Непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно приеминаващи
през общината и областта чужди граждани, което увеличава риска
от проникване на терористични елементи.
Възможностите за нелегално преминаване на радикални
ислямистки елементи от Близкия и Средния изток през регионален
граничен сектор Елхово/ граничен пункт с.Лесово /, на българотурската граница и попадането им в общината и областта.
Новата и по-активна роля на РБългария, членството и в НАТО и
Европейския съюз и участието и в операции на Алианса.
Наличието на краен национализъм,етнически противоречия,
социално-икономически проблеми и съществуващи нерешени
въпроси на държавността в Югоизточна Европа.
Тероризмът е политически мотивирана, расово- верска и етническа
криминална престъпност,чиито форми се изразяват във
взривявания,
използване
на
общо
опасни
средства,
наркотрафик,контрабанда на оръжие, търговия с хора,
производство и разпространение на фалшиви пари и други.
Материално и финансово осигуряване на средствата за
терористичен акт може да се реализира и от чужди фондации и
благотворителни организации.

Оценката на риска и особеностите на реагирането при
терористична дейност дава основание мероприятията провеждани
от звената за противодействие да се обособят в два основни етапа:
1.Действие при заплаха от терористични актове.
2.Действие при овладяване на бедствия възникнали вследствие на
терористична дейност и ликвидиране на последствията от
терористични актове.
Терористичните действия могат да бъдат извършени по
различни начини и с различни средства, в следствие на което ще се
създаде специфична сложна обстановка.
1.Разрушаване на язовирни стени, диги и други
хидросъоръжения.
Създава се опасност от заливане на населени места, обекти от
промишлеността,земеделски земи и други.
2.Взрив и/ или пожар.
2.1 В жилищни, административни сгради и сгради с масово
пребиваване на хора.
Очакват се човешки жертви,затрупани и пострадали хора и
разрушения.
2.2 В обекти от националното стопанство, работещи с промишлени
отровни вещесктва,ЖП и автоцистерни, превозващи такива.
Създава се реална опасност от обгазяване на населението,
разрушения, повреди в комунално- енергийната мрежа и
рар.зрастване на пожарите.
2.3 По трасето и в газифицирани обекти.
Ще възникнат серия от взривове, пожари, обгазяване на
населението, разрушения и други.
2.4 Умишлени пожари в горски и полски масиви.
Очакват се големи материални щети, замърсяване на околната
среда и разрастване на пажарите в населените места.
3. Целенасочено предизвикана авария в АЕЦ с изхвърляне на
радиоактивни вещества в атмосферата или друго радиационно
събитие с източници на йонизиращо лъчение.
Ще се създаде опасност от повишение на радиационния фон,
облъчване на населението и радиационно замърсяване на колната среда.
3. Химично или бактериологично замърсяване.
Ще бъде обгазено населението и околната среда, ще се създаде сложна
епидемиологична обстановка, възможни са човешки жертви и
пострадали. Особена опасност от заразяване с такива вещества
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5. Въздушна атака и (или) самолетна катастрофа в населени места и
обекти от националното стопанство.
Ще има сериозни разрушения, убити и пострадали хора, пожари,
обгазяване, възможно е разпръскване на голени площи на химични и
бактериологични вещества.

Изводи :
- При проявление на прогнозираните форми на терористични
действия на територията на общината ще се създаде сложна
обстановка. Под развалините на разрушените жилища на
обществени сгради, детски градини, училища, здравни заведения и
други ще се окажат значителен брой пострадали хора – затрупани,
обгорени, обгазени и т.н. Възможни са човешки жертви.
- В резултат на разрушения в промишлени обекти или умишлено
разпръскване на радиоактивни, химични и бактериологични
вещества може да възникнат огнища на радиоактивно замърсяване,
химично и бактериологично заразяване.
- В следсвие на създадена паника сред населението нараства
опастност от допълнителни жертви и пострадали. Част от уличната
и пътна мрежа ще бъде блокирана, което ще затрудни
провеждането на спасителните и аварийно – възтановителните
работи.
Замисълът на действие при терористични действия включва
провеждането в кратки срокове на спасителни и аварийни дейности в
пострадалите райони. Общинския щаб за координация при НАВР създава
предварително групировки от сили и средства, като и организация за
своевременното им привеждане в готовност.
1. При получаване на сигнал за очакван терористичен акт.
Основните усилия се насочват към евакуация на населението от
застрашените райони, при необходимост укриване и раздаване на
ИСЗ, информиране на населението за правилата за поведение и
избягване на масовата психоза и паника.
2.При осъществен терористичен акт.

Във възможно най – кратки срокове се осъществяват спасителни
работи за оказване на помощ на пострадалото население. Отцепват
се засегнатите райони и се води разузнаване на обстановката с
всички възможни средста. Извършва се локализиране и гасене на
възникнали пожари, аварийно – възтановителни работи на
сградния фонд и комунално – енергийната мрежа. Провежда се
засилени санитарно – хигиенни и противоепидемиологочни
мероприятеия. Населението се информира за правилата за
поведение, предотвратява се масова психоза и паника.
Органите за управление, силите и средствата и ЕСС решават
следните основни задачи:
- Разузнаване на създадената критична обстановка;
- Устройване на проходи за въвеждане на силите на ЕСС за
провеждане на СНАВР;
- Спасяване и оказване на помощ на хора, намирящи се в
полуразрушени и горящи сгради и съоръжения, като усилията се
насочват към сградите с масово пребиваване на хора, извеждане на
деца, бременни жени и ранени;
- Локализиране и отстраняване на аварии, потушаване на пожари;
- Осигуряване на електоренергия за извършване на НАВР и
осветяване на обекти при ограничена видимост. Осигуряване на
питейна вода;
- Укрепване или разрушаване на неустойчиви и опасни
конструкции;
- Разкриване на медицински пунктове;
- Оборудване на пунктове за водоснабдяване и продаоволствени
пунктове за пострадалото население и в обектите за работа;
Въвеждане на строг санитаро – хигиенен, противоепидемиологочен и
охранителен режим.
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ.
1. Мерки за намаляне на риска.
- Провеждане на инструктивно занятие с кметове и кметски наместници
и ОбЩК на НАВР за работа при възникване на бедствия от различен
характер.
- Разясняване сред населението за нормите за поведение при настъпване
на бедствена ситуация.
- Изпълнение на Наредбата за създаване, съхраняване, обновяване,
поддържане, предоставяне и отчитане на индивидуалните средства за
защита, приета с ПМС № 3 от 10.01.2009г.

2 Възстановяване ( изграждане ) на съоръжения.
2.1.Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или
изграждане;
Техническо състояние на:
- Пункт за управление;
- противорадиационни укрития за населението.
2.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или
изграждане;
- Не се налага изграждане на нови съоръжения;
- Възстановяване на наличните ПРУ за населението на общината.
2.3.Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската
администрация за осъществяване на дейността;
- отдел ТСУИЕ
- инж. Стоян Колев - н- к отдел ТСУИЕ
3. Експертиза на състоянието на критичните и потенционално опасни
обекти и съоръжения.
3.1.Определяне на критичните и потенционално опасни обекти, за които е
необходимо изготвяне на експертизи по чл.137 от Закона за устройство на
територията.Съгласно
акуализиран
списък
на
критичната
инфраструктура на община Страджа и в изпълнение на Наредба за
реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните
инфраструктури и обектите им и оценка на риска от тях приета с
ПМС № 256 от 17.10.2012г.
- изготвяне на аварийни планове и контрол за техническото състояние
на потенциално опасните язовири - 6 бр. - яз. Тамарино 1 /№ 101/, яз.
Тамарино 2 /№ 102/, яз. Каменец 1 /№ 103/, яз. Каменец 2/ № 104/, яз.
Каралий с. Недялско / № 97/, яз. „До село”с.Недялско / № 255/.

3.2. Отговорни длъжностни лица за изготвянето на експертизи.
- Не се привличат длъжностни лица за изготвяне на експертизи.
4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.
4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за
организирането и провеждането на обучението;
- Гроздан Иванов - зам. кмет;

- Господин Господинов – управител общ. соц. предприятие
изпълняващ‘ дейности по ОМП и ГЗ

4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между
органите за управление, силите за реагиране и населението при
бедствия ;
- 1 учение - ежегодно до 30 октомври.
4.3. Източници за финансиране.
- от бюджета на община Стралджа .
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
І V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ.
Предмет на плана са процедурите и отговорностите
осъществявани от органите за управление при различните нива
на заплаха и степени на готовност.
Основните задачи на плана се изпълняват от:
 РУ- Стралджа;
 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението”- Стралджа;
 Териториална дирекция „Национална сигурност” –
Ямбол;
 Военно формирование 26030 – Безмер;
 Военно формирование 52590 – Кабиле;
 Регионална здравна инспекция Ямбол- ЦСМП филиали
гр.Стралджа и с.Войника;
 Областна дирекция по безопасност на храните Ямбол;
 Общинска служба„Земеделие” гр.Стралджа;
 „ЕСО” ЕАД МЕР – Ямбол; „КЕЦ”- гр.Ямбол
 „В и К” АД – Ямбол,район Стралджа;
 ХТР Ямбол на„Напоителни системи” ЕАД,клон”Средна
Тунджа”;
 РИО - Ямбол;
 РИОСВ – Стара Загора;
 Областно пътно управление - Ямбол;
 Кабелен район БТК – Ямбол;

 ТП „Български Пощи” – Ямбол;
ЖП участък – Стралджа;
При заплаха от терористична дейност.
Общинския щаб за координация на НАВР и обектовите комисии
предприемат незабавни действия и вземат в най- кратки срокове
решения за предотвратяване на очакваната опасност и свеждане до
минимум на евентуални поражения и загуби. При необходимост се
вземат спешни мерки за евакуация и укриване на населението от
застрашените зони, раздаване на ИСЗ посочват се правилата за
поведение и действие в зависимост от конкретно очакваната
обстановка.
При постъпване на достоверен сигнал за подготовка и организиране на
терористична дейност дежурния по ОБСС записва времето,
информацията и източника на сигнала в дневника и незабавно
уведомява ст.специалиста по БА,ОМП и сигурност,кмета и зам. кмета
на общината.
При получаване на сигнала кмета на общината дава указания за
засилване на наблюдението и събирането на конкретна информация
за оценка на обстановката и вземане на превантивни мерки.Запознава
се с постъпващата се информация.Анализира обстановката.Изисксва
допълнителна
информация
от
ресорните
органи,относно
необходимостта от конкретни превантивни мерки.Дава указания към
застрашените населени места за изпълнение на мероприятия за
неутрализиране на заплахата от терористичен акт.Взема решение за
свикване на ОБСС.
Зам.кмета на община Стралджа подготвя писмено донесение до ОБлССЯмбол за предприетите мерки от кмета на общината.
Пресаташето подготвя кратко изложение на кмета на общината към
жителите на община Стралджа за състоянието на обстановката и
необходимостта от повишено внимание/ ако се налага /.
Сигнала за подготовка и организиране на терористичен акт може да
постъпи от:
- Оперативния дежурен на РУ -Стралджа до дежурния по ОБСС.
- Чрез указания на кмета на общината от ОБлСС Ямбол.
- От ОЦ на дежурния на ОБСС.
Информацията постъпва от:
- РУ Полиция гр.Стралджа.
- Кметове и км.наместници на застрашените от терористичен акт
населени места,чрез съществуващите средства за управление и
комуникация- интернет,телефони,радиотелефони,факс,мобилни
телефони.

РУ Полиция Стралджа събира информация,анализира обстановката и
прави прогноза за очаквани терористични действия.Периодично информира
кмета на общината чрез дежурния по ОБСС по телефон и факс за
оперативната обстановка и за необходимостта от превантивни мерки на
територията на община Стралджа.Непрекъснато анализира постъпващата
информация и оценява оперативната обстановка.Осъществява оперативно
издирвателни мероприятия по отношение на лица,свързани с
подготовката,организирането
и
извършването
на
терористични
актове.Водят регулярна подготовка съгласно годишния си план.
При извършен терористичен акт.
Според създадената ситуация спасителните и неотложни аварийновъзстановителни работи започват о ЕСС незабавно чрез оказване на
помощ и взаимопомощ от незасегнатите териториални единици и
предварително създадената групировка от сили и средства, както и от
оцелели и леко пострадали хора.Последователно се включват
професионалните сили и специализираните сили на други ведомства
и организации и модулни формирувания на БА от незасегнатите
общини и области.
Спасителните работи включват провеждане на разузнаване и откриване
на затрупаните под развалините, откриване и изваждане на
пострадалите,оказване на първа медицинска помощ, евакуация и
настаняване на пострадалото население и извозване на материални
ценности.
Другите аварийно-възстановителни работи се провеждат в интерес на
спасителните работи и включват отстраняване на аварии по
комунално-енергийната мрежа,прокарване на проходи в развалините
и затрупванията,разчистване на пътища и улици,укрепване или
събаряне на повредени или застрашени от срутване конструкции и
сгради.
Силите извършващи СНАВР, действуват непрекъснато и
посменно,като максимално се използва наличната инженерна и друга
техника.
В зависимост от създалата се / очаквана / обстановка се привеждат
в действие разделите по видове бедствия на Общински план за
Защита при бедствия.
Общото ръководство на мероприятията, които се провеждат се
осъществява от Ръководителя на общинския щаб за координация при
НАВР, с помощта на членовете на щаба.
Органите на МВР- РУ- .Стралджа и РСПБЗН-гр.Стралджа

- извършват оперативни и издервателни действия за установяване на
самоличността и местонахождението на извършителите на
терористичния акт и лицата свързани с тях.
- Изолира зоната на кризата,породена от терористичния акт,като
изгражда КПП за недопускане на хора и автомобили, нямащи
отношение към аварийно- спасителните и издирвателни
действия.Извършва регистрация на лицата, извеждани от зоната в
единната информационна система.
- Оценява или добива и предава информация за разрушенията и по
възможност броя на пострадалите и застрашените граждани в
зоната на кризата.
- Усилва охраната на стратегически,особено важни и други рискови
обекти от критичната инфраструктура в общината.
- Извършва аварийно- възстановителни дейности,локализиране и
гасене на пожари.
- Оказва въздействие при временно извеждане или евакуация на
граждани от застрашените райони и изгражда информационна
система за издирване на пострадалите граждани.
- Оказва помощ на държавни и не правителствени организации
имащи отношение към кризата.

-

-

Регионални структури на Министерство на здравеопазванетоЦСМП филиал Стралджа и Войника,БЧК,РВМС.
прогнозира и оценява общата и медицинска обстановка възникнала
в резултат на терористичен акт.
Привежда системата на общественото здравеипазване за
медицинско осигуряване на населението в населените места в
общината засегнати от терористична дейност.
Оказва спешна медицинска помощ на пострадалите.
Извършва медицинска евакуация.
Оказва квалифицирана и медицинска помощ на пострадалите.
Извършване на хигиенно-противоепидимични мероприятия сред
населението и засегнатите обекти.
Обобщаване на общата медицинска и биологична обстановка в
общината.

Регионални структури на Министерството на икономиката и
енергетиката- Булгартрансгаз ЕАД- Газокомпресорна станция
с.Лозенец,КЕЦ гр.Ямбол и пот.опасни обекти Взривен склад
с.Каменец и Производствено-складова база Стралджа-Мараш.

- прогнозират и оценяват обстановката възникнала в резултат на
терористична дейност срещу обекти на икономиката и
енергетиката в общината.
- организират аварийните си екипи за спешно възстановяване на
засегнатите инфраструктури на икономиката и енергетиката в
общината.
- при необходимост предлагат на кмета на общината / Общинския
щаб / въвеждане на ограничителен режим за ползване на
електрическа енергия и природен газ.
Регионални структури на Министерството на транспорта.ЖПучастък-Стралджа.
- прогнозират и оценяват обстановката,възникнала вследствие на
терористичен акт.
- организират аварийните си екипи за спешно възстановяване на
засегнатата инфраструктура .
организират движението на подвижния състав по обходни
маршрути.
Регионални структури на Министерството на регионалното
развитие и благоустройство.В и К, Обл.пътно у-е , ХТР на
Напоителни системи Средна тунджа- Ямбол.
- организира възстановяване на разрушените или повредени
водоснабдителни и канализационни системи в пострадалите от
терористичния акт райони.
- Разкрива временни пунктове за снабдяване на населението с вода.
- Организира включването на водоснабдителните системи на
допълнителни водоизточници .
- Оценява щетите и организира възстановяването на общинската
пътна мрежа в региона и подпомага органите на местното
самоуправление за
- възстановяване на общинските пътища и съоръжения от
общинската пътна мрежа ,вследствие на терористичен акт.
- Оказва помощ при разчистването на разрушения и извършване на
ремонтно-възстановителни работи в пострадалите райони.
Регионални структури на Министерството на земеделието и
храните.Общинска служба Земеделиегр.Стралджа.
- извършва оценка и организира възстановяване на разрушената
инфраструктура,вследствие на терористичен акт.

- Ограничава вредното въздействие ,като създава организация и
определя правила за действие при използване на патогенни
микроорганизми от животински и растителен произход
- Организира спешна евакуация на генофонда от засегнатите райони.
Регионални структури на ДА Информационни технологии и
съобщения.БТК-Вивател,Районна
пощенска
станция
гр.Стралджа.
- осигурява своевременно оповестяване на органите за
самооправление,населението на общината и силите на реагиране
при извършен терористичен акт.
- Осигурява устойчив обмен на информация между органите за
самоуправление и силите за реагиране при овладяване и
преодожляване на последствията от кризата .
- Осигурява връзка за надежно управление на органите на
сигурността в региона по време на кризисния период.
1. Временно извеждане на населението.
1.1. Длъжностни лица, които могат да разпореждат временно извеждане;
- Кмета на общината;
- Заместник кмета на общината, при отсъствие на кмета на общината,
подпомагани от Общински щаб за координация на НАВР, съгласно
Разчетите за различните видове бедствия.
1.2. Случаи, в които се разпорежда временно извеждане;
1.3. Маршрути за временно извеждане;
- В зоната на бедствието СНАВР се провеждат от с основните части
на единната спасителна система.
Първоначално се извършва разузнаване за определяне на маршрути
за предвижване до зоната на бедствието.
1.4. Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за
извеждането и грижите за хора, нуждаещи се от специална помощ ( деца и
хора в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да бъдат
осъществявани от хората, които обичайно ги полагат).
- Гроздан Иванов – зам.кмет
- Живка Йорданова- н-к отдел Хуманитарни дейности.
2. Места за временно настаняване при бедствие.

2.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване ( използване
на сгради, предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови
лагери);
- За гр. Стралджа се планира изграждането на палатков лагер за 1000
души в район „ Южен парк”като се изискват палатки от БЧК, физкултурен
салон на СОУ „П..К.Яворов”, физкултурен салон на ОУ”св.св.Кирил и
Методий”гр.Стралджа, както и държавни и общински сгради незасегнати
от бедствието.
2.2. Оценка на наличното оборудване и недостигащото;
- Общината не разполага с налично оборудване.
2.3. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за
осигуряване на наличното оборудване;
- Гроздан Иванов - зам. кмет .;
- Цонка Стамова- домакин .
2.4. Разчет на недостигащото оборудване;
Извършва се при необходимост, според броя на населението.
2.5. Длъжностни лица от общинската администрация, управляващи местата
за временно настаняване.
- Гроздан Иванов - зам. кмет .;
- Роска Стойкова – Секретар на община
- 3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински
изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и
последваща.
3.1. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация
координиращо нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други;
- Гроздан Иванов – зам.кмет;
3.2. Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и други;
- Гроздан Иванов – зам.кмет
- Станка Георгиева - гл. счетоводител
3.3. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други.
- 20% от населението на общината – 1000 души;

1000х 5 лв. х 3 дни = 15 000 лв.
- за таблетки калиев йодит за населението до 40 годишна възраст1142 души.
- 1142 х 2.00 лв. = 2284 лв.

4. Разчистване на пътищата и осигуряване на прохо
4.1. Отговорно лице за дейностите по разчистването;
- инж. Стоян Колев - н - к отдел ТСУИЕ
4.2. Налично оборудване и местонахождението му;
4.3. -Длъжностно лице от общинската администрация, координиращо
изпълнението на дейностите.
- Гроздан Иванов - зам. кмет
5. Организация на комуникациите.
5.1. Налични средства и възможности за комуникация ( директни
телефонни връзки, обходни телефонни връзки, мобилни телефонни
връзки, радио връзка и интернет връзка) на общината с околния свят ОЦ, областен управител, със съедни общини и населени места,
кметствата от общината и длъжностни лица от общината;
По линия на изградената система за комуникация при дежурните по
ОбСС до дежурния на ОСС - Ямбол:
- мобилна връзка
- Постоянна телефонна линия - 1 бр.
- При бедствие - постоянен тел. канал до областен управител и ЦСЦ София
- факс
5.2. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникаци и
връзка с околния свят;
В дежурната стая е закупен Факс и 5бр.мобилни апарати на
дежурните по ОбСС.
5.3. Телефонен указател, позивни и е-mail адреси на отговорни институции
и длъжностни лица;

5.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,
координиращо комуникациите по време на бедствие.
- Гроздан Иванов - зам. кмет .;
- Роска Стойкова – Секретар на община
6. Законност и ред.
6.1. Длъжностно лице, отговарящо за реда законността;
- Гроздан Иванов - зам. кмет
6.2. Координация / съгласуване на дейността на специализираните
изпълнителни органи от ЕСС и длъжностното лице от общинската
администрация, отговарящо за реда и законността.

- Провеждане на оперативно заседание на общинския щаб за свеждане
на обстановката и поставяне изпълнението на задачите.;
- Осъществяване на непосредствен контрол за изпълнението на
поставените задачи.
7. Логистика.
7.1. Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката;
- Осигуряване на непрекъснатост на комуникациите с областния
център и
кметствата;
- Осигуряване на непрекъснатост в осигуряването на превоза на хора
и материални средства.
- Поддържане в постоянна готовност на определената техника;
- Поддържане в складовете на стоки от първа необходимост за не помалко от 3 дни за цялото население на общината;
- Готовност за изпълнение на допълнителни задачи.
Отговорно длъжностно лице:
- Гроздан Иванов - зам. кмет
7.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях;
- Определяне на задачите;
- Степенуване изпълнението на задачите;

- Определяне на необходимите сили и средства за изпълнението на
задачите;
- Управление на изпълнението на задачите.
7.3. Договорени споразумения с доставчици;
- ЕТ „Елка Велчева”-Стралджа
- Хлабопекарна на ПТК „Съгласие”-Стралджа
- ЕТ”Въльо Шидерски” Стралджа
- Социален патронаж – Стралджа и Войника
- Други дистрибутори и доставчици актуални за момента.
7.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,
координиращо изпълнението на дейностите
- Гроздан Иванов-Зам. кмет
8. Транспорт.
8.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация,
координиращи осигуряването на транспорта;
- Гроздан Иванов – зам.кмет
- Валентин Велчев-Гл. експерт ИДОС

8.2. Налични МПС и местонахождението им;
- автобуси на „Дани 3”5 бр.- 142места гр.Стралджа ул.”Иван
Козарев” № 10, Йордан Стоянов.
- Училищни автобуси – 10бр. по 32места
- Училищен автобус 1бр. 11места
- леки автомобили -3бр.
9. Здравеопазване.
9.1.Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за
оказване на първа помощ;
- Гроздан Иванов- зам. кмет на община Стралджа
9.2.Определяне на здравните заведения с възможност за оказване на
специализи-рана медицинска помощ и каква специализирана помощ
могат да окажат?
- ЦСМП – Стралджа и Войника;
- извънболнична помощ от лекарски практики
9.3. Налично оборудване в определените здравни заведения;
- ЦСМП-Стралджа – 1 екип, линейка-1бр. денонощно

- ЦСМП-Войника- 1 екип, линейка-1бр. денонощно
- лекарски практики – 8 кабинета
9.4. Налични запаси от медицински изделия и лекарствени продукти в
определените здравни заведения и за какъв период от време запасите ще
бъдат достатъчни?
- ЦСМП – Стралджа и Войника
Необходимият комплект от запаси за 5 дни;
10. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.
10.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и
инфраструктурата
- Установяване на нанесените щети на обектите и инфраструктурата,
степенуването им по важност и определяне на необходимите сили и
средства за възстановяването им ;
- Определяне на необходимите количества и видове стоки и
лекарствени средства от първа необходимост
- Заявяване за доставка на необходимите видове стоки и лекарствени
средства от първа необходимост;
- Изготвяне на разчет за разпределяне на доставките;
- Определяне на пунктовете за приемане и раздаване на доставките;
10.2. Отговорни лица, ангажирани за: определяне на местата и обектите
(инфраструктурата) за възстановяване; степенуване по важност на
обектите; извършване на възстановителни работи;
- Гроздан Иванов - Зам. кмет
- инж. Стоян Колев - Н - к отдел ТСУИЕ

10.3. Ред за координация на дейностите;
- Разпределяне на наличните сили и средства;
- Разпределение на пристигналите за оказване на помощ сили и
средства
- Ръководство на силите, изпълняващи задачи по възстановяване на
услугите и инфраструктурата;
- Приемане на възстановените обекти.
10.4. Отговорно длъжностно лице от общинската
координиращо дейностите по възстановяването,

администрация,
качеството на

изпълнението им и законосъобразното изразходване на отпуснатите
финансови средства.
- Гроздан Иванов зам.кмет
- Радка Русева- н-к отдел „Бюджет и финанси”
- инж. Стоян Колев - Н - к отдел ТСУИЕ
11. Подпомагане ( неотложна помощ ) на засегнатото население.
11.1. Вътрешно за общината подпомагане.
11.2.Длъжностни лица от общинската админстрация, отговорни за
подпомагане на засегнатото население;
- Гроздан Иванов - Зам. кмет
- Роска Стойкова- Секретар на община
- инж. Стоян Колев – Н-к отдел ТСУЕ
- Станка Георгиева – гл.счетоводител
11.3.Дейности за осигуряване на подслон, храна и други от първа
необходимост на нуждаещите се;
- Определяне на населенето, нуждаещо се от подпомагане;
- Определяне на необходимите количества храна и медикаменти от
първа необходимост;
- Определяне на необходимото имущество за осигуряване на
подслон;
- Разпределяне на доставките на засегнатото население.
11.4. Отговорно лице от общинската администрация, определящо найнеобходимото за нуждаещите се;
- Гроздан Иванов – зам.кмет
11.5.Ред за извършване на спешни доставки след бедствието.
- Незабавно пренасочване на храна, вода и др. от първа
необходимост от:
- складовата база на територията на общината;
- незасегнати или по-слабо засегнати райони на общината;
- пренасочване на постъпващите доставки към района на
засегнатото население.

11.6.Отговорни лица за доставките и разпределянето им.
- Гроздан Иванов– зам.кмет

- Роска Стойкова – Секретар на община
- Цонка Стамова – домакин на общината
- Кметове на кметства (кметски наместници) на засегнатите селища.
11.7. Външно за общината подпомагане.
- от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към МС;
- от БЧК.
11.8.Ред за изготвяне на заявките/исканията;
- Съгласно изискванията, произтичащи от:
- Закона за защита при бедствия;
- Изпратените образци.
11.9.Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за
изготвянето на заявките /исканията / - подготвя се типова форма на заявка/;
- Гроздан Иванов - Зам. кмет
Определяне на местата в областта за изпращане на заявките;
- Дежурен на областен съвет за сигурност
12.Определяне на местата в общината за получаване на помощите;
- За имущество - складова база на общинска администрация;
- за хранителни стоки - склад на “Социални патронажи”
Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на
подпомагането.
- За разпределението:
- Гроздан Иванов – зам.кмет
- Роска Стойкова – Секретар на община
- Живка Йорданова- н-к отдел Хуманитарни дейности.
- За раздаването:
- Роска Стойкова – Секретар на община
- Радка Русева- н-к отдел „Бюджет и финанси”
- Цонка Стамова – домакин на общината
- За отчитането:
- Станка Георгиева - гл. счетоводител
12.1.Отговорно лице от общинската администрация, координиращо
външното и вътрешно подпомагане.
- Гроздан Иванов - зам. кмет

VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
1. Организация на действията на органите за защита при бедствия.
Начин на взаимодействе между органите на изпълнителната власт
и връзки с областните и национални структури за справяне с
бедсвията ( ОЦ ).
1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при
терористичен акт.;
- Осъществава се от кмета на общината ( зам. кмета ), а при тяхно
отсъствие от секретаря на ОбЩК на НАВР,подпомагани от общинския щаб
за НАВР
1.2. Общински щаб за координация при НАВР;
1.Ръководител – Атанас Киров Киров – Кмет;
2. Зам. ръководител – Гроздан Иванов Иванов – Зам.кмет;
3. Секретар – Господин Сивенов Господинов – управител общ.
соц. предприятие изпълняващ‘ дейности по ОМП и ГЗ

и членове:
4. Роска Василева Стойкова- Секретар в община Стралджа;
5.инж. Радостина Христова Василева – Н-к отдел ТСУЕ
6.гл.инспектор Йордан Койчев Йорданов– Н-к на
РУгр.Стралджа;
7.гл.инспектор Стоян Колев Тенев – Н-к РС ПБЗН- гр.Стралджа;
8.Петър Стоянов – Началник район „В и К” гр. Стралджа;
9.Стоян Тодоров Танев- младши експерт в отдел ИРД на ОПУгр. Ямбол
10.Стоян Костов Стоянов- Ръководител ХТР на Напоителни системи
ЕАД-Ямбол, клон „Средна Тунджа”;
11. Галя Йорданова Христова- ЦСМП отг.Филиал Стралджа;
12.д-р Дора Йовчева Стоянова – ЕТ- АИП-ПИМП Страелджа;
13. д-р Вълчо Георгиев Вълчев- Общинска ветеринарна лечебницаСтралджа.
1.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при
бедствия;
Сили и средства на основните съставни части на единната спасителна
система за провеждане на НАВР на територията на община Стралджа:

- РДПБЗН-Ямбол аварийно-спасителни дейности 5екипа.
- РС ПБЗН-Стралджа АСД 1бр,леки коли 2бр.,моторни помпи 2бр.
- РУ Стралджа леки коли 3бр.,мотоциклети 2бр.
- ФСМП филиал Стралджа 1 екип, линейка 1бр.денонощно
- ФСМП филиал с.Войника 1 екип, линейка 1бр. денонощно

1.3.1. Сили и средства за реагиране на застрашените обекти ( търговски
дружества), еднолични търговци и юридически лица с нестопанска
цел;
Застрашени обекти:
- Сгради за масово пребиваване на хора:
- училищни сгради - 4 бр.;
- сгради на детски градини - 6 бр.
- сгради на ЦСПМ - 2 бр.
- читалища – 21бр.
Не разполагат със собствени сили и средства за ликвидиране на
последиците от бедствието.
1.3.2. Доброволни формирования;
Няма изградени до момента на територията на общината.
1.3.3. Сили и средства на общината ;
- Сили - 10 души;
- Средства:
- комбиниран багер-товарач;
- специализиран автоморил- автовишка;
- колесен трактор с механична косачка;
- товарен автомобил” Ивеко”;
- леки автомобили с повишена прохидимост - 2 бр.;
- моторни помпи – 2бр.
1.3.4. Сили и средства на държавните структури, разполжени на
територияата на общината
- РС ПБЗН-Стралджа АСД 1бр,леки коли 2бр.,моторни помпи 2бр.
- РУ Стралджа леки коли 3бр.,мотоциклети 2бр
- ФСМП филиал Стралджа 1 екип, линейка 1бр.денонощно
- ФСМП филиал с.Войника 1 екип, линейка 1бр.денонощно
1.3.5. Сили и средства на търговските дружества, едноличните
търговци и юридическите лица с нестопанска цел.

- “В и К” - Стралджа:
- Сили - 14 души;
- Средства - Колесен ескаватор- булдозер - 1 бр.;
- товарен автомобил ГАЗ – 1 бр.
- агрегат заваръчен – 1 бр.
Ред за привличане на допълнителни сили
разположени извън територията на общината.
При обявяване на бедствено положение на кмета на общината на
територията на част или цялата община и въвеждане на Общинския план за
Защита при бедствия в част „В зависимост от възникналото бедствие
вследствие на терористичния акт”, след писмено искане до областен
управител и тел.112
VІІ. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И
НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА
БЕДСТВИЯ.
1. Система за оповестяване (предупреждение ):
1.1. Налични системи за оповестяване/предупреждение;
- Изградената система по линия на дежурните по ОбСС
- Телефон;
- Мобилен телефон.
- факс
1.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им;
При получено предупреждение:
За оповестяване на:
А. Органите за управление;
- Дежурен по ОбСС - Стралджа
Б. Щаба за координация;
- Дежурен по ОбСС - Стралджа
В. Силите за реагиране;
- Дежурен по ОбСС - Стралджа, след разпореждане от кмета (
зам. кмета ) на общината.
Г. Населението.
- Дежурен па ОбСС до кметове ( кметски наместници );
- Кметове на кметства ( Кметски наместници ) до населението.

Определяне на необходимостта от изграждане ( модернизация ) на
съществу-ващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване;
- Модернизиране на съществуващата телефонна и мобилна връзка на
кметствата ( кметски наместничества с деж. по ОбСС.
1.3.

1.4. Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизиране;
- Изграждане на домашни телефонн постове до кметовете ( кметски
наместници) във всички населени места;
- Изграждане на клетки, където няма покритие мобилния оператор;
- Осигуряване на мобилни персонални радиостанции - 4- 6 бр.
1.5. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската
администрация за осъществяване на дейността.
- Гроздан Иванов - зам. кмет
- Роска Стойкова – Секретар на община
1.6. Схема за оповестяване
- Приложение №
VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА
СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА
СИСТЕМА.
Сили на основните съставни части на единната спасителна система за
провеждане на НАВР на територията на община Стралджа:
1. РДПБЗН - Ямбол– аварийно-възстановителни дейности 5 екипа
- Аварийно-спасителен автомобил”Rover” – 1бр.
- Специален химически автомобил”Iveco” – 1бр.
- Автовишка”Шкода” – 1бр.
- Кран”Урал” 6т. – 1бр.
- УАЗ 469 – 2бр.
- ГАЗ 66 – 1бр.
- ЗИЛ 131 – 1бр.
- КРАЗ – 1бр.
- МТЛБ – 2бр.
- Моторни помпи – 7бр.
- Надуваема лодка 7места – 2бр.
- Лек автомобил – 1бр.
- Автобус – 1бр.

2. РС ПБЗН- гр.Стралджа
-

ППА- ПС – 3бр.
АСД – 1бр.
Леки коли – 2бр.
Моторни помпи – 2бр.

3.РУ Стралджа
- Леки коли – 3бр.
- Мотоциклети – 2бр.
4. ФСМП – филиал гр.Стралджа
- екипи 1бр.денонощно
- линенейки – 1бр. денонощно
5. ФСМП – филиал с.Войника
- екипи 1бр. денонощно
- линенейки – 1бр. денонощно

Іх. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
1.РДПБЗН - Ямбол–
- Местонахождение- гр.Ямбол
- начин на оповестяване – тел.112
- време за готовност- дежурната група незабавно.Групата на
разположение – 30мин, целия личен състав 120мин.
2. РС ПБЗН- гр.Стралджа
- Местонахождение- гр.Стралджа
- начин на оповестяване – тел.112
- време за готовност- до 1мин.от получаване на съобщението.
3.РУ Стралджа

- Местонахождение- гр.Стралджа
- начин на оповестяване – тел.112
- време за готовност-до ч+0: 10час.за дежурните сили, до ч+1:00час.в
работно време, до ч+1:30часа в извънработно време.
4. ФСМП – филиал гр.Стралджа
- Местонахождение- гр.Стралджа
- начин на оповестяване – тел.112
- време за готовност-денонощно дежурство
5. ФСМП – филиал с.Войника
- Местонахождение- с.Войника
- начин на оповестяване – тел.112
- време за готовност-денонощно дежурство

6. Прилагане, преглед и актуализация на на плана на общината.
6.1.Начин за проиграване на плана;
- Щабна тренировка.
6.2.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана;

Гроздан Иванов- зам. кмет .
Господин Господинов-управител общ. соц. предприятие
изпълняващ‘ дейности по ОМП и ГЗ

6.3.Учасващи в проиграването на плана;
- Кмет на община Стралджа;
- Зам. кметове на общината;
- Всички служители от ОА, имащи задължения по плана;
- Кметове и кметски наместници;
- Дежурни по ОбСС.
6.4.Ред за актуализиране на плана.
- Цялостна актуализация - ежегодно до 25 декември;
- Частична актуализация - до изтичането на всяко тримесечие;
- Текуща актуализация - незабавно при настъпила промяна.

х.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

№
по
ред

Мероприятия извършвани при различните видове бедствия

Необходими
финансови
средства
( лв. )

Защита при извършен терористичен акт:
66

Транспортни разходи за извършване на оглед на
пострадалите райони и обекти, вследствие на
терористичния акт на територията на община Стралджа:
- 150 км. - 30 л. х 2.20 лв.
За изхранване на пострадалото население в продължение
на 3 дни:
- 20 % от населението - 2800 х 5.00 лв. х 3 дни

54 200
5 600

За медикаменти
Всичко:

47 666 лв.

Съгласувал: зам.кмет
Гроздан Иванов

Изготвил: ст.специалист БА,ОМП и сигурност
Илия Илиев
Изготвил: управител общ. соц. предприятие изпълняващ‘ дейности по
ОМП и ГЗ
Господин Господинов

