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І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА
Настоящият план е разработен в изпълнение на
Решение № 669 от 02 ноември 2017 г. на Министерски
съвет.
Планът е изготвен в отговор на устойчивото
нарастване на нивата на терористична заплаха в глобален
мащаб, в изпълнение на изискванията на чл. 5 от Закона за
управление и функциониране на системата за защита на
Националната сигурност, чл. 22, ал.1 и ал. 3 от Закон за
противодействие на тероризма и е в съответствие със
стратегията за национална сигурност на Република
България.
ЦЕЛ
1. Осигуряване на постоянна и адекватна защита на
гражданите, територията и националните интереси на
Република България срещу терористични заплахи.
2. Единно разбиране на рисковете и координиране на
действията на компетентните държавни органи при
повишени нива на заплаха от терористична дейност и при
овладяване на последствията от терористични актове.
3. Превенция чрез установяване на причините и
условията, способстващи извършването на тероризъм.
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ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА
Плана за противодействие на тероризма
територията на община Гърмен се приема с решение
общинския съвет след съгласуване с директорите
съответната териториална дирекция на ДАНС и
съответната областна дирекция на МВР.

на
на
на
на

ОБХВАТ
Планът създава организация за оповестяване,
информиране, реагиране и управление на силите и
средствата за предотвратяване и неутрализиране на
терористични заплахи, и за овладяване на ситуацията и
ликвидиране
на
последствията
при
осъществен
терористичен акт. Предмет на плана са и дейностите на
компетентните институции при различните нива на заплаха
и степени на готовност.
Основните задачи на областно ниво се осъществяват
от областни управители, а на общинско – от кметовете на
общини.
Задачите и отговорностите на компетентните
институции по противодействие на тероризма и овладяване
на последствията от терористични актове произтичат от
Закона за противодействие на тероризма (ЗПТ),
нормативните документи, уреждащи тяхната дейност и
взаимодействието им с други държавни и недържавни
субекти.
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Отговорности:
КМЕТ НА ОБЩИНА
 Организира и ръководи защитата на населението
при терористична дейност на територията на общината.
 Организира разработването и внася за приемане от
общинския съвет на общински план за действие при
терористична дейност и предоставя данни за изготвянето на
областния план.
 Организира, координира и провежда превантивни
мерки за недопускането или намаляването на последиците
от терористични действия.
 По искане на компетентните държавни органи
въвежда и контролира изпълнението на ограничителни
мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на
общината, както и спрямо осъществяване на търговски и
комунални дейности, доставка на електроенергия,
топлоподаване, газоподаване, водоподаване, интернет
доставчици и др.
 Координира спасителните дейности и неотложните
аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на
последствията от терористична дейност.
 Извършва обмен на информация с оперативния
дежурен на областната дирекция на МВР.
 Организира и координира временното извеждане и
предоставя неотложна помощ на пострадали граждани.
 На основание Закона за автомобилните превози
отправя искане към превозвачите за предоставяне на
транспортни средства при извършване на спасителни
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дейности и при евакуация на хора, животни и материални
ценности.
ІІ. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ И ВИДОВЕТЕ
ТЕРОРИЗЪМ, СПОРЕД НАЧИНИТЕ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Анализът на извършените през последните години
терористични нападения извежда следните основни
сценарии:
 задействане на взривно устройство в транспортни
средства или на места със събиране на голям брой хора
(повече от 50 човека);
 използване на огнестрелно или хладно оръжие с цел
убийство и/или нараняване в места със събиране на голям
брой хора (повече от 50 човека), знакови сгради и обекти от
значение за националната сигурност;
 вземане на заложници в сгради, въздухоплавателни
или други превозни средства; Вероятни сценарии са и:
 задействане на взривно устройство в стратегически
обекти от значение за националната сигурност с цел
предизвикване на промишлени аварии или извънредни
ситуации;
 използване на оръжия за масово унищожение;
 нерегламентирано проникване в електронни мрежи
от системи за управление на ресурси (енергоснабдяване,
водоснабдяване и други) или предизвикване на авария в
газо- или електропреносни мрежи на големи жилищни
сгради или комплекси;
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 терористичен акт, извършен на територията на
чужда
държава
срещу
български
граждани,
въздухоплавателни средства, кораби, превозни средства или
обекти, при който са застрашени български граждани на
чужда територия;
 врязване на превозно средство в група цивилни
граждани;
 задействане на взривно вещество или вещество с
потенциал за масово поразяване, поставено в карго, колетни
и пощенски пратки;
 завладяване или причиняване на материални щети
на символни за държавността сгради (президентство,
парламент, министерства и други);
 врязване на бързоходен плавателен съд (катер или
джет) в пътнически кораб и причиняване на човешки жертви
и материални щети;
 врязване на бързоходен плавателен съд (катер или
джет) в товарен кораб, превозващ нефтопродукти, опасни
или замърсяващи товари, в офшорна платформа или в
пристанищно съоръжение;
 завземане на товарен или пътнически кораб с цел
изпълнение на искания на терористична група и/или
дестабилизиране на сигурността в региона.
Тероризъм е понятие без приета международна
дефиниция. Потърпевшите от терористичните актове могат
да бъдат висши длъжностни лица, военни служители, хора,
които обслужват интересите на правителствата или
обикновени граждани. Примери за терористични актове
срещу висши длъжностни лица са редица политически
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убийства. Насилието срещу обикновените граждани найчесто е осъждано като проява на „тероризъм“.
Терористичните актове могат да бъдат извършени от
отделни хора, от групировки, или дори от държави, като за
тях това е алтернатива пред директното обявяване на война.
В условията на съвременния свят, срещу населението
при терористични актове могат да се употребят отровни
вещества за създаване на паника, причиняване на временна
нетрудоспособност на голяма част от него, при диверсионно
използване чрез замърсяване на питейни води или храни за
масова употреба.
Въздействие срещу населението може да има на
места с масово пребиваване на хора: жп гари, станции на
метрото, превозни средства от градския или жп транспорт,
летища, обществени сгради – административни сгради,
болници и поликлиники, кина, театри, училища, дискотеки,
заведения
за обществено хранене, масови обществени прояви –
шествия, концерти, митинги, спортни състезания и други.
На територията на България също има извършени
терористични актове с човешки жертви и материални
загуби.
Обикновено един терористичен акт води до
многобройни човешки жертви и пострадали, както и
огромни разрушения.
1. ВИДОВЕ ТЕРОРИЗЪМ :
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Въздушен тероризъм
През последните 25 години са извършени над 900
терористични акта на отвличане и взривяване на самолети, с
3000 загинали.
Морски тероризъм
Изразява се в нападение или обстрел на морски съдове,
насилие върху екипажи и пътници, отвличане и вземане на
заложници и др.
Ядрен тероризъм
Напоследък зачестиха случаите на контрабанда с
ядрени материали, от които терористичните групи могат да
изготвят атомно оръжие. Експертите са категорични, че
контрабандата с плутоний и високо обогатен уран са
придобили високи мащаби и представляват световна
опасност, включително и за народите на Балканите.
Химически тероризъм
Химическият тероризъм предполага използване на
химически бойни отровни вещества при извършването на
актове на насилие.
Биологичен тероризъм
Биологичния тероризъм е свързан с използването на
биологични вещества за покушение.
Международен тероризъм
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Той е особен вид тероризъм, който се вгражда в
конструкцията на другите видове тероризъм – въздушен,
морски и т.н. Същността на международния тероризъм се
изразява в извършване на терористичен акт, с който се цели
да се предизвикат политически изменения и усложняване на
международните отношения.
Вълната от терористични актове е обхванала много
райони по света в това число и България. Тероризмът се е
превърнал в глобален проблем.
Последствията от терористичната дейност са загуби
(безвъзвратни, медицински и др.) и нанасяне на материални
щети, което налага провеждане на Неотложни аварийновъзстановителни работи (НАВР).
Неотложните
аварийно-възстановителни
работи,
вследствие на терористична дейност, могат да се
класифицират :
 при наводнения в следствие на терористична
дейност.
 при крупни пожари (горски, полски,
промишлени обекти и др.) следствие на терористична
дейност.
 при промишлени аварии с отделяне на
токсични вещества следствие на терористична дейност.
 при транспортиране на свежо или отработено
ядрено гориво.
 свързана с възникване на заразни и паразитни
болести.
 взривове в обекти с масово пребиваване на
хора (обществени сгради, транспортни средства и др.) и
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разрушения по инфраструктурата на общината (мостове,
подлези, надлези, виадукти и др.).
 свързана със задържане на заложници в обекти
с масово пребиваване на хора ( обществени сгради,
транспортни средства и др.).
Терористичните действия са предварително обмислени
и детайлно планирани и се извършват от организации с
различен конспиративен ред или конспиративна клетъчна
структура, която не се идентифицира с конкретна държава.
Използваните от терористите средства за поразяване
могат да се дефинират в три групи:
 взривни устройства;
 средства за физическо и психологическо поразяване
на много хора, причиняващи значителни екологични щети:
източници на йонизиращи лъчения, токсични химични и
биологични вещества. Веществата, материалите и
микроорганизмите,
използвани
като
средство
за
унищожаване се дефинират като оръжия за масово
унищожение (ОМУ);
 високи технологии - персоналните компютри и
връзките между тях, компютърните вируси и т.нар.
логически бомби, чрез които могат да модифицират или
унищожават бази от данни и програмно осигуряване или да
блокират нормалната работа на компютрите.
2. НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА
ЗАПЛАХА
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Въз основа на получена информация Националният
контратерористичен център (НКТЦ) извършва анализ и
оценка на терористичната заплаха за конкретни обекти и
лица на национално, областно и общинско ниво и чрез
председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС) предлага на министъра на вътрешните работи
определяне или промяна на нивото на заплаха и въвеждане
на степен на готовност за реагиране. За оценяване на
заплахата се прилагат следните нива:
 ТРЕТО НИВО – ниско ниво;
 ВТОРО НИВО – високо ниво;
 ПЪРВО НИВО – много високо ниво.
ТРЕТО НИВО Критериите за обявяване на съответните
нива на заплаха са: Наличната информация за средата за
сигурност предполага ниска вероятност от планиране и
осъществяване на терористичен акт.
ВТОРО НИВО Значителен брой елементи на заплаха
са оценени като налични в страната или в непосредствено
съседство и е налице реален риск от извършване на
терористичен акт.
ПЪРВО НИВО Всички елементи за заплаха са налице в
страната или в непосредствено съседство и съществува
висок риск от извършване на терористичен акт. Съществуват
непосредствени намерения за осъществяване на такъв акт с
налични средства и създадена организация.
3. СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА
РЕАГИРАНЕ
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При обявяване на конкретно ниво на заплаха и степен на
готовност оперативните дежурни информират кмета на
общината. Степените на готовност за реагиране при
терористична заплаха са:
 „ЗЕЛЕНА СТЕПЕН“ - Постоянна готовност;
 „ЖЪЛТА СТЕПЕН“ – Предупреждение;
 „ОРАНЖЕВА
СТЕПЕН“
Повишена
готовност;
 „ЧЕРВЕНА СТЕПЕН“ – Реагиране.
При различните степени се прилагат общи и
специфични за отделните субекти мерки за сигурност и
съответни действия за реагиране. Общите мерки, които
предприема кмета са:
„Зелена” степен - Прилагат се постоянни мерки за
сигурност с цел намаляване на риска от извършване
на терористичен акт. Институциите изпълняват
ежедневната си дейност, поддържайки необходимото
ниво на готовност за реагиране.
- организира разработването на и внася за
утвърждаване от общинския съвет общински план за
противодействие на тероризма и предоставя данни за
изготвянето на областния план;
- във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС
организира, координира и провежда превантивни мерки за
недопускането или намаляването на последиците от
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терористични действия на територията на общината.
„Жълта степен” - Средата за сигурност е
променила състоянието си и съществува риск от
осъществяване на терористичен акт. Институциите
засилват наблюдението на конкретни параметри на
средата за сигурност и повишават готовността за
прилагане на допълнителни мерки за сигурност.
- провежда мероприятия за засилване охраната и
бдителността
на
служителите
от
общинската
администрация, училищата, детските градини, общинските
фирми и водоеми по отношение на заплахата; - във
взаимодействие с органите на МВР и ДАНС прави преглед
на разчетите за усилване охраната на конкретни обекти;
- прави преглед на Плана за противодействие на
тероризма и при необходимост го актуализира;
- провежда заседание на Оперативния щаб за оценка
на ситуацията и предприема допълнителни мерки за
сигурност;
проверява
комуникационната
система
за
оповестяване и обмен на информация при извънредни
ситуации;
- предприема и други мерки за сигурност при
необходимост по искане на компетентните държавни
органи;
- по искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира
изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите,
намиращи се на територията на общината и спрямо
осъществяването на търговски, комунални дейности,
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доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване,
водоподаване, интернет доставчици и други.
„Оранжева степен” - Съществува информация
за реален риск за осъществяване на терористичен акт.
Институциите привеждат в действие необходимите
специфични мерки за сигурност.
- повишава бдителността на служителите от
общинската администрация, училищата, детските градини и
общинските фирми по отношение на конкретни параметри
на заплахата;
- при необходимост и във взаимодействие с
органите на МВР и ДАНС повишава охраната на конкретни
обекти;
- при необходимост провежда заседание на
Оперативния щаб на общината за оценка на ситуацията и
предприемане на мерки;
- проверява
комуникационната
система
за
оповестяване и обмен на информация при извънредни
ситуации;
- своевременно събира, обобщава и анализира
информация постъпила от ДАНС и МВР;
- по искане на органите на МВР и ДАНС въвежда
и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо
гражданите, намиращи се на територията на общината, както
и спрямо осъществяване на търговски, комунални дейности,
доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване,
водоподаване, локални интернет доставчици и др.;
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- предприема и други мерки за сигурност при
необходимост по искане на компетентните държавни
органи.
„Червена степен”- Реагиране - При осъществен
терористичен акт
- лично или определен от него ръководен
служител участва в дейността на Временния оперативен щаб
за координиране действията на място;
- формира и ръководи Общинския щаб за защита
при бедствия;
- ръководи провеждането на мероприятия по
защитата на населението;
- организира
своевременното
събиране
на
информация за загинали и пострадали граждани, както и за
материални щети;
- по искане на ръководителя на Временния
оперативeн щаб въвежда и контролира изпълнението на
ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на
територията на общината, както и за осъществяване на
търговски,
комунални
дейности,
доставка
на
електроенергия,
топлоподаване,
газоподаване,
водоподаване, локални интернет доставчици и др.;
- организира и координира временното извеждане
и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица;
- организира
алтернативни
маршрути
за
придвижване на гражданите и обществения транспорт извън
района на инцидента;
- оказва съдействие на ръководителя на Временния
оперативен щаб за информиране на гражданите за
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предприети ограничителни мерки и мерки за поведение и
действие в зависимост от обстановката;
- организира и координира предоставянето на
възстановителна помощ на населението.
ІІІ. СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, РАННО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СИЛИТЕ ЗА
РЕАГИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
В община Гърмен няма изградени системи за
наблюдение. При поява на заплаха, наблюдение се
осъществява от назначени със заповед лица от собствениците
и ползвателите на рискови обекти.
Ранното
предупреждение
и
оповестяване
се
осъществява от Оперативни дежурни към Общински съвет по
сигурност - Гърмен /ОбСС/.
Информация за терористичен акт Оперативния дежурен
от ОбСС получава от:
 Дежурен от Областен съвет за сигурност Благоевград;
 РУ на МВР – Гоце Делчев;
 Предавания по телевизионни и радио канали;
 Тел.112
 Други.
Дейности за намаляване на риска:
1. Осигуряване охрана, видеонаблюдение на
възлови места и обекти.
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2. Обучение на личния състав на обектите и
населението за поведение и действие при терористичен акт
и евентуално възникване на химическо, радиоактивно и
биологично заразяване.
3.
Планиране
на
Неотложни
аварийно
възстановителни работи.
4. Провеждане на тренировки и учения.
ІV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
Общото
ръководство
се
осъществява
от
Министерски съвет на Република България, подпомаган от
Съвета по сигурността. Областния управител и кметовете на
общини осъществяват управление на силите и средствата
чрез съществуващите щабове, създадени със Закона за
защита при бедствия.
В зависимост от нивото и характера на заплахата,
ръководителят на НОЩ може да предложи на министърпредседателя да свика Съвета за сигурност към
Министерския съвет. Към щаба със заповед на ръководителя
му се създава информационно-аналитична група (ИАГ). В
заповедта поименно се определят членовете и задачите ѝ.
Областните управители и кметовете на общини
осъществяват управление на силите и средствата чрез
щабовете, създадени във връзка със Закона за защита при
бедствия. За непосредствено управление на силите за
реагиране в зоната на терористичния акт със заповед на
ръководителя на НOЩ се създава Временен оперативен щаб.
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В състава на ВОЩ се включват ръководителите на
екипите, изпълняващи задачи по овладяване на ситуацията и
представители на областния управител и кмета на общината.
Ръководството на ВОЩ се осъществява от директора на
областната дирекция на МВР, на чиято територия е
извършен терористичен акт, или упълномощено от него
лице. При наличие на данни за конкретна заплаха от
терористичен акт или при извършен такъв може да се
проведе
съответстваща
на
заплахата
или
акта
антитерористична операция. Тя се провежда със заповед на
ръководителя на НОЩ, в която се определят ръководителят
на операцията, границите на зоната на операцията и нейното
начало. Функциите на ръководителя на антитерористичната
операция са определени в чл. 37 от ЗПТ.
Операцията се координира от ВОЩ, а тактическите
действия на специалните сили – от Тактически оперативен
център. В зоната на антитерористичната операция могат да
се ограничават отделни права на гражданите чрез прилагане
на мерки и временни ограничения по чл. 39 от ЗПТ. За
провеждането на антитерористична операция ръководителят
на НОЩ незабавно уведомява президента на Република
България, председателя на Народното събрание и министърпредседателя на Република България. След отпадане на
заплахата или на опасността за живота и здравето на хората
в случай на извършен терористичен акт операцията се
прекратява със заповед на ръководителя на НОЩ. За
овладяване на последствията от терористичен акт се
провежда съвместна операция на привлечените за участие
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сили и средства на министерства, ведомства, общини,
физически и юридически лица.
Общата
координация
на
действията
на
териториалните структури на органите на изпълнителната
власт при овладяването на последствията от извършен
терористичен акт се осъществява от областния управител. В
срок до 2 месеца след приемане на Националния план за
противодействие
на
тероризма
министерствата
и
ведомствата, отговорни за неговото изпълнение, областните
управители и кметовете на общини, собствениците или
операторите на стратегически обекти, които са от значение
за националната сигурност (ПМС № 181/20.07.2009 г.)
изготвят, съгласно чл. 16, т. 6 от ЗПТ свои планове за
противодействие на тероризма или привеждат вече
разработените в съответствие със ЗПТ. Плановете на
министерствата и ведомствата се съгласуват с МВР и ДАНС,
с изключение на плановете на Държавна агенция
„Разузнаване“, Национална служба за охрана и служба
„Военна информация“ към министъра на отбраната и
техните стратегически обекти.
Областните
и
общинските
планове
за
противодействие на тероризма, както и тези на
стратегическите обекти от значение за националната
сигурност, се съгласуват със съответната областна дирекция
на МВР, регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ и териториална дирекция на ДАНС.
В срок до 4 месеца от влизането в сила на Наредбата по чл.
23, ал. 2 от ЗПТ собствениците и ползватели на сгради и
съоръжения за обществено обслужване, представляващи
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строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона
за устройство на територията, както и институции в
предучилищно, училищно и висше образование и детски
ясли от по-ниска категория разработват и прилагат мерки за
противодействие на тероризма.
При всяка степен на готовност за реагиране
министерствата и ведомствата, областните управители и
кметовете на общини изпълняват планираните мерки,
съгласно степените на готовност при реагиране. При
„оранжева“ или „червена“ степен на готовност за реагиране
за изпълняваните мерки се докладва на ИАГ, чрез
представителите на съответната институция в нея.
При заплаха или използване на оръжия за масово
унищожение, когато се създава изключително тежка за
реагиране обстановка, водещо ведомство при обмена на
информация е ДАНС чрез Националния координационен
център по контрапролиферация. Сили и средства за
радиационна
и
химическа
защита,
притежаващи
способности за откриване, определяне на мащабите и
ликвидиране на последствията при използване на оръжия за
масово унищожение имат Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на МВР и
специализираните формирования на Въоръжените сили –
МО. При опасност или извършен терористичен акт на
територията на община Гърмен се действа чрез Щаба за
изпълнение на Общинския план за защита при бедствия.
Щабът за изпълнение на Общинския план за защита
при бедствия се привежда в готовност - 20 минути от
подаването на сигнал в работно време и 60 минути от
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подаване на сигнала в извън работно време. Членовете на
щаба заемат работните си места в сградата на общината.
Кметът на общината или упълномощено от него лице
запознава членовете на щаба със създалата се обстановка и
първичната информация.
Взаимодействието между областните, общинските и
специализираните сили и формирования се осъществява от
Националния оперативен щаб.
Конкретните действия се изпълняват:
 Действията, свързани с обезвреждането на
терористите се осъществява от органите на МВР.
 При създадено биологично, химическо или
радиоактивно заразяване органите на РУ „Полиция“
отцепват района и се въвежда карантинен режим.
 При разрушаване на сгради спасителните работи по
откриване и извеждане на пострадалите се осъществява със
силите на единната спасителна система и от доброволни
групи от незасегнатото население на общината.
 Водните
завеси
за
ограничаване
на
разпространението на отровния облак и покриването на
разливите с пяна се осъществяват от силите на Регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
(РД ”ПБЗН”) - гр.Благоевград и Районна служба ”ПБЗН” гр.Гоце Делчев.
 Отстраняване
на
течове,
прехвърляне
на
промишлени отровни вещества от повредени в здрави
съдове се осъществява от специализираните екипи на РС
”ПБЗН” - гр.Гоце Делчев.
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 Обработката на заразените райони (дегазацията и
дезинфекцията) се извършват от специализираните екипи на
РС ”ПБЗН”- гр.Гоце Делчев.
 При необходимост от индивидуални средства за
защита, същите се предоставят от общинските комисии.
 Регулирането на движението по засегнатите пътни
участъци и обходни маршрути от органите на РУ
„Полиция“.
 Укрепването или събарянето на повредени и
застрашени от срутване конструкции и сгради се
осъществява със силите на РС ”ПБЗН”- гр.Гоце Делчев и
юридически лица и еднолични търговци на територията на
общината.
 Отстраняването на авариите по електропреносната
мрежа се осъществява от екипите на „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД, а авариите по водоснабдителната мрежа от
„Водоснабдяване и канализация“ клон Гоце Делчев.
 Оказването на първа помощ на пострадали граждани
се осъществява със силите на Център за спешна медицинска
помощ (ЦСМП) - гр.Гоце Делчев, а за специализирана,
квалифицирана медицинска помощ от екипите на
„Многопрофилна болница за активно лечение „Иван
Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев (МБАЛ „Иван
Скендеров“ ЕООД – гр. Гоце Делчев).
 Настаняването на останалите без подслон граждани
се организира от Общинска администрация - Гърмен в
незасегнати сгради, при близки и роднини, фургони
(палатки), като се изготвя заявка до Българския червен кръст
(БЧК). Необходимите одеяла, облекла и обувки се
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осигуряват от съответните дирекции, съвместно с органите
на БЧК.
 Изхранването на личния състав и на участващите в
неотложните
аварийно-възстановителни
работи
и
населението се осъществява организирано от Щаба за
изпълнение на Общинския план за защита при бедствия.
МЕРКИ ЗА РАБОТА ПРИ СЪЗДАДЕНО
БАКТЕРИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ

За ликвидиране на бактериологично заразяване се
провежда разузнаване и в зависимост от вида на
причинителя се въвежда обсервация или карантина. С
разузнаването се цели да се определи видът на причинителя
и границите на огнището. След разузнаването се пристъпва
към мероприятия, предвиждащи усилено медицинско
наблюдение върху населението, лечебно-профилактични и
изолационно-ограничителни мероприятия, и мероприятия
към ликвидиране на бактериологично заразяване чрез
дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Населението от
прилежащите райони се ваксинира.
Признаци за бактериологично заразяване са масови
оплаквания в определен район, сграда, превозно средство, с
едни и същи симптоми на въздействие: сълзотечение,
кашлица, нарушено дишане, виене на свят, силно
главоболие, проблеми със зрението, припадане, проблеми
със сърдечната дейност, усещане за силна потиснатост и
депресивни състояния, дезориентация и халюцинации,
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необяснимо състояние на страх, повръщане, неконтролирано
изпускане по нужда, треперене и гърчове.
МЕРКИ ЗА РАБОТА ПРИ ПОВИШЕНА
РАДИОАКТИВНОСТ

 Извършват се контролни измервания през 1 час,
като данните от замерванията се докладват от Оперативния
дежурен в щаба за обобщаване;
 Готовност на медицинския персонал на територията
на общината за ранно откриване и диагностициране на
лъчеви поражения;
 Временно до второ нареждане се спрат учебните
занятия;
 Във всяко населено място се назначава постоянно
дежурство;
 До второ нареждане се спира консумацията на
мляко, на пресни плодове и зеленчуци от личните
стопанства и стадата неподложени на специален режим на
хранене;
 Да се организира раздаването на ИСЗ, съхраняващо
се в общинските складове;
 Да се установят наличните количества лекарства и
медикаменти за йодна профилактика;
 С помощта на противопожарните автомобили и
цистерни от юридическите лица и едноличните търговци
периодично да се измиват улиците, тротоарите, алеите и
затревените площи с вода;
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 РУ „Полиция“ – гр.Гоце Делчев определят
маршрутите, по които се отклонява интензивното движение
и се въвежда ограничение на скоростта при необходимост;
 Ръководителите на търговските обекти съгласувано
с компетентните органи да вземат мерки за недопускане в
заведенията за обществено хранене, столове и обекти от
търговската мрежа на заразени продукти.
 Ръководителите на предприятия и обекти да вземат
мерки за защита дихателните пътища на работниците,
работещи на открито;
 Превозването на хранителни стоки, фуражи и
пощенски пратки да става в херметизирани транспортни
средства при необходимост;
 Транспортните средства, превозващи хора да се
подлагат ежедневно преди излизане на път на дезактивация;
 Да се установи наличността на дегазиращи и миещи
препарати и ограничи изразходването им;
 Районна инспекция за опазване на околната среда
(РИООС)гр.Благоевград
и
другите
компетентни
институции да установят местата за загробване на
радиоактивно заразени продукти и материали;
 Регионален център по здравеопазване да определи
местата за лечение на хора със симптоми на лъчева болест и
се подготвят необходимите специалисти за това;
 Кметовете на населени места и ръководителите на
обекти да осигурят материали за херметизация на складове,
магазини, обори и водоизточници;
 Началника на „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД - клон Гоце Делчев да организира контрола на
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подаваната питейна вода за заразеност, съгласувано с
компетентните органи;
 Управителите на автотранспортни предприятие и
собствениците на автомивки да ги приведат в готовност за
действие, като станции за дезактивация на транспорт.
ДЕЙСТВИЯ НА ФОРМИРОВАНИЯТА
Контролните измервания на радиацията се осъществява
от Пост за радиационно наблюдение и оповестяване в
Общинска администрация – Гърмен и получените данни се
предават в Щаба и ОблСС - гр.Благоевград.
Специализираните радиометрични лаборатории на
компетентните институции и РИОСВ – гр. Благоевград
провеждат контрол за степента на заразяване на въздух,
вода, почва, мляко, плодове, зеленчуци, фуражи и
др.продукти,
разположени
на
открито
или
в
нехерметизирани складове. На анализ се подлага и месото и
месните продукти, произведени след възникване на
радиоактивното заразяване.
Въвежда се в изпълнение специализираният план за
действие при радиоактивно замърсяване в община Гърмен.
Щабът за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия (Приложение №1) осъществява управлението на
неотложните
аварийно-възстановителни
работи
от
предварително оборудвано работно място/зала на общината,
или от оборудван изнесен Пункт за управление. При
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необходимост може да бъде изграден и подвижен Пункт за
управление при терористичен акт.
Щабът за изпълнение на общинския план за защита
при бедствия определя:
 Органите, ведомствата и предприятията,
които се привличат;
 Задачите, които ще се изпълняват;
 Реда за ликвидиране на последствията;
ЕКИПИ ЗА РЕАГИРАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

Екипите за реагиране и ликвидиране на последиците
включват личния състав, транспортните средства и
оборудването на единната спасителна система в състава на
която са: РС”ПБЗН”-гр.Гоце Делчев, РУ на МВР-гр.Гоце
Делчев, ЦСМП-гр.Гоце Делчев, Доброволно общинско
формирование и Общинска администрация- Гоце Делчев.
Екип и средства на РС»ПБЗН» -гр.Гоце Делчев:
Личен състав; Противопожарни автомобили ; Моторни
помпи и други машини и съоръжения.
Екип и средства на РУ на МВР – Гоце Делчев:
Личен състав, леки автомобили.
Екип и средства на ЦСМП-гр.Гоце Делчев:
Реанимационен екип от фелдшери, шофьори, специализиран
автомобил
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Екип и средства на община Гърмен: Доброволно
формирование за защита на населението при бедствия от 4
доброволци; леки автомобили – 1 бр.
Човешки ресурси и материални средства на
юридически лица, еднолични търговци и юридически
лица с нестопанска цел.
На територията на общината действат аварийни
групи на:
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
гр.Благоевград, клон Гоце Делчев
„ЧЕЗ – Електроразпределение България” АД –
клон Гоце Делчев
Дирекция „Социално подпомагане” – Гърмен
V. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ЕКИПИТЕ ЗА
РЕАГИРАНЕ
Оперативните дежурни, получили разпореждане за
ниво на заплаха и/или преминаване в по–високо състояние
на готовност, разпореждат съответните действия на
подчинените структури и докладват незабавно по
установения ред. (Приложение №4)
Дежурния в РУ „Полиция“ – Гоце Делчев при
извършен терористичен акт:
- Изпраща на местопроизшествието полицейски
екипи.
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- Докладва на Областна дирекция на МВР –
Благоевград.
- Уведомява областния управител, кмета на
общината, Районна прокуратура и Център за спешна
медицинска помощ гр.Гоце Делчев.
По решение на Кмета на общината се уведомяват и
привеждат в готовност членовете на Щаба за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия, ръководствата на
предприятия и ведомства, кметовете на населените места
чрез наличните съобщителни системи.
Информация на населението за създадената ситуация
се подава само от Пресцентъра на МВР.

Настоящият план е приет с Решение № 416 от
Протокол № 32от 31.01.2018г. г. на Общински съвет
Гърмен.

ИСМЕТ УЗУНОВ……п……….
Председател Общински съвет
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Приложения:
1.Списък на щаба за изпълнение на общинския план за
защита при бедствия, служителите в кметствата в община
Гърмен, телефони за връзка със съседни общини и състава
на ОбСС
2.Телефони за връзка с директорите на училища и детски
градини
3. Списък на доброволното формирование в община Гърмен
4.Схема за оповестяване органите за управление в община
Гърмен
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