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I.ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА : 

1.ОСНОВАНИЕ  ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА: 

Планът за защита при бедствия  на Бургаска област е разработен на основание 

чл. 64 ал. 1 т. 2 , чл. 9 от Закона за защита  при бедствия / Обн. ДВ. бр.102 от 19 

Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 

2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. 

ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 

24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 

2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. 

ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 октомври 2011г. 

Планът е разработен с предоставени данни от плановете за защита при 

бедствия на общините и основните предприятия от Бургаска област. Структурата на 

плана е в съответствие с методологията по дадените указания.и ще бъде актуали-

зиран при всяка настъпила промяна в информацията . 

2.ЦЕЛ  НА ПЛАНА: 

Планът е разработен с цел да се повиши капацитета на органите за управление 

и администрацията на местно и национално ниво за организиране и координиране 

на превантивната дейност, за предварително обмислено управление на действията и 

взаимодействията по време на бедствията, както и при възстановяване на щетите , 

нанесени от тях.  

2.1. Планиране на защитата при бедствия и осигуряване на организирани и 

координирани действия за предотвратяване или намаляване последиците при 

бедствия и осигуряване на временно снабдяване с питейна вода, храни и други за 

преживяване на населението от засегнатата територия. 

2.2. С разработването на плана за действие при бедствия в област Бургас се 

цели създаване на необходимата организация за  предприемане на мерки за защита 

на живота и здравето на хората, на околната среда и набелязване на необходимите 

действия на органите за управление и силите за реагиране при очаквани бедствия и 

кризи предизвикани от бедствия. 

2.3. Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – 

МВР, областна администрация, общините и формированията на юридическите и 

физически лица за осигуряване на ранно предупреждение. 

2.4. Осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно-

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

2.5. Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 

спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от бедствията и при 

възстановяване на нормалния ритъм  на живот. 

Абсолютно спазване на основните принципи при защитата при бедствия 

които са : 

 право на защита на всяко лице; 

 предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите 

дейности при защита ; 

 публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите 

на органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия ; 

 приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата  

 отговорност за изпълнението на мерките за защита; 

 поетапно предоставяне на сили и ресурси за защита. 
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3. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ :  

„Бедствие е събитие или поредица от събития , предизвикани от природни 

явления ,инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства ,които засягат или 

застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда 

в размери, които изискват предприемането на мерки  или  участието на специални 

сили  и използването на  специални  ресурси‖ . 

„Криза е промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, 

обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда 

,предизвикана от човешката дейност или природни явления, в резултат на която 

условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са 

силно нарушени” 

И в двете определения причина за настъпване на промяната са природните 

явления и инциденти, аварии, други обстоятелства човешката дейност  

Бедствията са непрекъсната потенциална заплаха за живота и здравето на 

хората. При своето проявление те вземат човешки жертви, разрушават населени 

места или комуникациите в тях, замърсяват околната среда и нанасят огромни щети 

на националното стопанство. Характерните бедствия и аварии за територията на 

Бургаска област са: наводнения, свлачища, пожари, снегонавявания, обледявания, 

земетресения, промишлени замърсявания с отделяне на токсични вещества. 

Основните задачи на плана са: 

3.1. Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях. 

3.2. Набелязване на мерки за предотвратяване и намаляване на последиците 

от тях. 

- Провеждане на превантивна дейност 

- Поддържане в готовност на силите и средствата 

3.3. Набелязване на мерки за защита на населението 

- Провеждане на дейности по защитата 

- Координация на действията на Единната спасителна система 

- Подпомагане и възстановяване при бедствия 

- Ресурсно осигуряване на мероприятията 

- Приемане и разпределяне на помощи 

3.4.Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие 

между звената от единната спасителна система за провеждане на мероприятия по 

защитата на населението и собствеността и извършване на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи. 

3.5. Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи 

за управление, сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от бедствия и аварии. 

3.6. Изграждане и поддържане в готовност на системи за управление, 

наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване на населението за 

потенциални опасности, бедствия и аварии.  

3.7. Поддържане съгласно международните стандарти на  националните 

сеизмологични, метеорологични и хидрологични системи за наблюдения и прогнози 

и своевременното използване на резултатите от тях в областта.  

3.8. Осигуряване на регулярни прогнози за времето и прогнози за 

разпостранението в атмосферата на радиоактивни или токсични вещества на базата 

на компютърни системи за ранно предупреждение. 

3.9. Създаване на резерви от финансови и материални средства в общините, 

областта и стопанските дружества.  
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3.10. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за 

изпълнение на набелязаните мерки. 

3.11. Определяне на начини на взаимодействие между органите на 

изпълнителната власт. 

3.12. Организиране и поддържане на реда, сигурността и опазване на 

собствеността в засегнатите райони. 

3.13. Строго спазване на националното законодателство и международните 

споразумения. 

3.14. Всестранно осигуряване на мероприятията по защита на населението и 

националното стопанство при бедствия. 

4. ВРЪЗКА НА ПЛАНА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ: 

Планът за защита при бедствията на Бургаска област е разработен в пряка 

връзка с план СНАВР на Бургаска област, плановете на Общините на територията 

на областта, представителите на потенциално опасните обекти, търговските 

дружества и фирми, които разработват свои обектови планове за защита при 

бедствия. 

5. ВЪВЕЖДАНЕ  НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ: 

Планът се въвежда в действие  след обявяване на бедствено или кризисно 

положение, обхващащо територията на една или повече общини в областта. 

Допуска се планът да се въведе в действие и без обявяване на бедствено или 

кризисно положение. 

Планът за защита при бедствия може да бъде въведен при възникване на 

бедствие по преценка на областния управител и при необходимост от: 

- Координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни 

работи, когато излизат извън територията на една община, както и когато кмета на 

общината е поискал това. За целта областния управител може да създаде щаб за 

координация. 

-  Привличане на допълнителни сили и средства чрез ОЦ на ОУ на „ПБЗН‖  - 

МВР. 

- При необходимост от обявяване на бедствено положение на територията на 

областта или на част от нея. 

- Организиране, координиране и контролиране на процеса при подпомагане и 

възстановяване при бедствия. 

Критерии за обявяване на бедствено положение: 

 Обхват-засегнати населени места в две или повече общини или над 50% от 

територията на областта; 

 При необходимост от участие на екипи от други държави в ликвидиране на 

последствията; 

 При поредица от възникване на локални инциденти със сходен характер в 

кратък интервал от време и на ограничена територия. 

 При невъзможност за възстановяване на нормалните условия на живот в 

засегнатата територия повече от три дни. 

ОСС/щаба за координация/ уточнява съответствието на прогнозата от плана с 

действителната обстановка и изготвя предложение за внасяне на корекции в 

предварително планираните дейности. 

На базата на изготвеното предложение, областния управител издава заповед 

за привеждане в готовност на сили и средства на съставните части на ЕСС, а когато 

не са достатъчни сили и средства от незасегнати общини и съгласува с операторите 

на застрашени обекти  и системи от критичната инфраструктура въвеждането на 

техните сили. 
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Областния управител може да делегира права на секретаря на ОСС и да 

привлича чрез ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – МВР допълнителни сили и средства. 

Всички заповеди, разпореждания и указания се документират. 

 

II. ГЕОГРАФСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ 

1.ФИЗИКОГЕОГРФСКА ХАРАКТЕРИСТКА 
1.1. Териториално административни граници на областта: 

 
Бургаска област е разположена в югоизточната част на България на 

територия от 7748,067 кв. км (6,9% от площта на България) и е втората по големина 

след Софийска област. На изток областта има широк излаз на Черно море /224 км/, 

на юг граничи с Република Турция, на запад с Ямболска и Сливенска области, а на 

север - с Варненска и Шуменска области. В областта се намира най-големия залив 

на Черно море - Бургаския залив с ширина 10 - 12.5 км и дълбочина 10 - 12м. В 

близост до морския бряг са локализирани лиманните езера Бургаско, Атанасовско и 

Мандренско, като последното е превърнато в язовир. 

Излазът на областта на Черно море повишава нейното транспортно 

географско значение. Източната граница е предпоставка за развитието на 

пристанищното дело, риболова, туризма, външната търговия, за съсредоточаване на 

производствени мощности и отрасли, разчитащи на вносни суровини. Поради 

изгодните природни и стопански условия значителна част от населението и 

стопанския потенциал са съсредоточени по крайбрежието.  

Северната граница на областта минава по Стара планина. Чрез ниските и 

удобни старопланински проходи (Върбишки, Ришки и др.) се осъществява връзката 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

6/279 

на областта със Североизточния регион за планиране. Важно значение за 

поддържането на оживени икономически връзки с другите административни 

области в страната имат шосейните и железопътните трасета за София (през 

Пловдив и Карлово), за Варна и Русе, за Харманли и Кърджали (през Елхово и 

Тополовград), панорамния път Констанца - Варна - Бургас - Малко Търново - 

Истанбул и др.; 

Геостратегическото положение на областта е фактор от национална 

величина, който е общопризнат от различни страни в Европа, Азия и Африка. Тук се 

пресичат традиционалните и новоположени оси на икономическия и политически 

интерес, както следва: Европа - Близък Изток - Азия; Европа -Среден Изток - Азия; 

Русия, Украйна, Беларус и Западна Европа. 

На територията на областта са разположени 13 броя общини: Айтос, Бургас, 

Камено, Карнобат, М. Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, 

Сунгурларе, Приморско и Царево. 

1.2. Релеф:  

Стопанството на Бургаска област е значително повлияно от нейните 

природни условия и географско положение. Релефът на областта е разнообразен. 

Преобладават низини с надморска височина до 200м и хълмисти земи. Низинният 

пояс е представен главно от Бургаската низина, Карнобатското и Айтоското поле - 

удобни за механизирано обработване на земята. Около една трета от територията е 

заета от хълмисти възвишения, които са удобни за отглеждане на лозя и овошки. 

Северните части на областта са заети от дялове на Източна Стара планина, които 

слабо надвишават 1000 м. и не представляват съществена пречка за комуникациите 

с областите от Североизточна България. В южната част на областта е разположена 

Странджа планина с най-висок връх Градище - 710 м. височина. Планините са 

покрити с широколистни гори и пасища и създават условя за развитие на 

дърводобива, пасищното животновъдство и туризма. Релефът и богатите на хумус 

алувиално-блатни почви благоприятстват развитието на селското стопанство и 

оказват голямо влияние върху  неговата специализация. Преобладаващият низинно-

хълмист релеф улеснява изграждането на селищната мрежа, на железопътната и 

пътна инфраструктура. 

Разчленената брегова линия създава добри възможности за изграждането на 

пристанища. Широката и дълга плажна ивица, малките острови и полуострови, 

лагуни и лимани и пясъчните дюни благоприятстват развитието на морския 

рекреативен туризъм, а във вътрешността на областта има потенциал за развитието 

и на други специализирани форми на туризма като екологичен, селски  и др. 

1.3.Хидрография 

Хидромелиоративният фонд на територията на Бургаска област се стопанисва 

от “Напоителни системи‖ ЕАД, клон Бургас и от общините.  

Държавен хидромелиоративен фонд, стопанисван от "Напоителни системи" 

ЕАД клон Бургас 

Обектите в експлоатация са общо 54 бр., в т.ч. по видове: 
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Обекти Язовир Водохващане  Маг. и разпр. канали Гл. и разпред.тръбопр. Помп. станции 

НС ‖Порой‖ 1 - 2 15 6 

НС ‖Ахелой‖ 1 - 3 8 3 

НС ‖Мандра‖ - - 1 10 4 

НС ‖Новоселци‖ - - 1 2 2 

НС ‖Трояново‖ 1 - 2 2 2 

НС ‖Крушево‖ 3 - 1 - - 

НС ‖Церковски‖ 1 1 2 - 1 

НС ‖Каябаш‖ 2 1 5 6 1 

ОБЩО за ‖НС‖ Бс 9 2 17 43 19 

 

 бр. 

Корекции на реки 12 

Отводнителни полета с открити канали 6 

Отводнителни полета със систематичен дренаж 3 

Комбинирани отводнителни полета 4 

ОПС 10 

ОБЩО за ‖НС‖ Бс 35 

 Обектите от незавършено строителство са общо 4 бр.: 

1. Язовир ―Раков дол‖ от НС ‖Мандра‖ 

2. Хидротехнически център гр. Бургас - кухненски блок 

3. Деривационен канал М-2-1-1 от НС ‖Мандра‖ 

4. Селскостопанско водоснабдяване на с. Синеморец - II етап. 

 Обекти в експлоатация  

Основен водоизточник на НС ‖Порой‖ е  язовир ―Порой‖, включен в списъка 

на комплексните и значими язовири ( Приложение № 1 към чл.13 от Закона за 

водите ). За водоползване от яз. Порой има издадено разрешително с годишен лимит 

11, 9 млн.м
3
 за напояване, и за енергодобив с краен срок 20.03.2011 г. и годишен 

лимит до 20,4 млн.м
3
 .  

Основен водоизточник на НС ―Ахелой‖ е  язовир ―Ахелой‖, включен в 

списъка на комплексните и значими язовири (Приложение № 1 към чл.13 от Закона 

за водите). За водоползване от яз. Ахелой с годишен лимит 5, 4 млн.м
3
 за напояване. 

Основен водоизточник на НС ‖Трояново‖ е  язовир ―Трояново‖. За 

водоползване от яз. Трояново годишен лимит 4, 9 млн.м
3
 за напояване.  

Основен водоизточник на НС ‖Крушево‖ е  язовир ―Крушево‖. За 

водоползване от яз. Крушево с годишен лимит 2, 6 млн.м
3
 за напояване.  

Основен водоизточник на НС ‖Церковски‖ е  язовир ―Церковски‖. За 

водоползване от яз. Церковски с годишен лимит 1, 56 млн.м
3
 за напояване.  

Основен водоизточник на НС ‖Каябаш‖ е  язовир ―Скала-1,2‖. За 

водоползване от яз. Скала-1,2 с годишен лимит 7, 5 млн.м
3
 за напояване.  

Основен водоизточник на НС ‖Мандра‖ е  язовир ―Мандра‖. За водоползване 

от яз. Мандра с годишен лимит 12 млн.м
3
 за напояване.  

Основен водоизточник на НС ‖Новоселци‖ е  язовир ―Мандра‖. За 

водоползване от яз. Мандра с годишен лимит 2,2 млн.м
3
 за напояване. 

Язовири, стопанисвани от общините 

За язовирите няма налична проектна и техническа документация. Има данни 

за 242 язовира. 

2. КЛИМАТИЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  
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Климатът на Бургаска област се обуславя от съвместното влияние на Черно 

море, Стара планина и Странджа. Годишните валежи са от 500 л/м² за Созопол до 

927 л/м² за М. Търново. Максимумът на валежите за районите на Бургас, Карнобат, 

Айтос, Сунгурларе, Руен и Камено е през месеците май и юни, а за района на 

Странджа през месеците ноември и декември. Минимумът на валежите за цялата 

област е през месец август. Най-много валежи в Бургас са паднали през 1931г. - 962 

л/м², а най-малко през 1945г. – 285 л/м². 

Средната годишна температура на въздуха е от 11,3°C за общините Руен и 

Малко Търново до 13,3°C за Созопол. За района на Бургас тя е 12,7°C. За цялата 

област най-студено е през месец януари - от 0,5°C в Карнобат до 3,2°C в Царево. За 

района на Бургас средномесечната температура за януари е 1,8°C. Най-горещи за 

цялата област са месеците юли и август. Най-високата температура на въздуха 

42,9°C е измерена в Айтос, а най-ниската –30,2°C в Средец. Зимата в областта е 

сравнително по-мека, в равнинната част повечето дни безснежна, а в Стара планина 

и Странджа снежната покривка е от 20 до 46 дни. Пролетта е хладна и настъпва по-

късно. Лятото е горещо, а есента топла и продължителна. 

3. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТКА  

На територията на областта са разположени 13 броя общини: Айтос, Бургас, 

Камено, Карнобат, М. Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, 

Сунгурларе, Приморско и Царево. 

Най-голяма е гъстотата на населението в Община Бургас – 405,0 жит/км², 

следва Община Айтос – 75,1 жит/км², Поморие - 65.8 жит/км², а под средната 

гъстота за областта са всички останали общини. 

Градовете в областта са 20 на брой - Бургас, Айтос, Ахелой. Ахтопол, 

Българово, Каблешково, Камено, Карнобат, Китен, Малко Търново, Несебър, Обзор, 

Поморие, Приморско, Свети Влас, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево и 

Черноморец. 

Градското население е 70,5% от общото за областта. 

Разпределение на населението по общини и населени места-преброяване 2011 

Община.Айтос 

№ Наименование Брой население 

1. гр.Айтос 20016 

2. с.Пещерско 723 

3. с.Пирне 622 

4. с.Поляново 393 

5. с.Раклиново 156 

6. с.Съдиево 374 

7. с.Тополица  979 

8. с.Черна могила 335 

9. с.Черноград  540 

10. с.Чукарка 611 

11. с.Дрянковец 158 

12. с.Зетьово 219 

13. с.Карагеоргиево 1347 

14. с.Караново 409 

15. с.Лясково 131 
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16. с.Малка поляна 425 

17. с.Мъглен 1249 

 Всичко: 28687 

Община Бургас 

№ Наименование Брой население 

1 гр. Бургас 200217 

2   

3 с.Братово 146 

4 с.Брястовец 290 

5 гр.Българово 1695 

6 с.Извор 541 

7 с.Димчево 174 

8 с.Драганово 433 

9 с.Изворище 389 

10 с.Маринка 1177 

11 с.Миролюбово 107 

12 с.Равнец 1323 

13 с.Рудник 3507 

14 с.Твърдица 488 

15 с.Черно море 2361 

 Общо 212902 

Община Камено 

№ Наименование Брой население 

1. гр. Камено 5569 

2. с. Кръстина 829 

3. с. Винарско 1045 

4. с. Вратица 170 

5. с. Трояново 1410 

6. с. Желязово 189 

7. с. Русокастро 1289 

8. с. Ливада 404 

9. с. Тръстиково 474 

10. с. Константиново 276 

11. с. Полски извор 584 

12. с. Черни връх 849 

13. с. Свобода 572 

 Общо 13 660 

Община Карнобат 

№ Наименование Брой население 

1. гр. Карнобат 18621 

2. с. Раклица 94 
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3. с. Сан Стефано 116 

4. с. Сигмен 191 

5. с. Соколово 294 

6. с. Сърнево 213 

7. с. Смолник 126 

8. с. Хаджиите 263 

9. с. Церковски 182 

10. с. Черково 186 

11. с. Аспарухово 171 

12. с. Детелина 229 

13. с. Венец 251 

14.  с. Глумче 94 

15. с. Деветак 171 

16. с. Деветинци 53 

17. с. Добриново 135 

18. с. Драганци 140 

19. с. Драгово 242 

20. с. Екзарх Антимово 936 

21. с. Железник 92 

22. с. Житосвят 149 

23. с. Зимен 139 

24. с. Искра 399 

25. с. Кликач 767 

26. с. Козаре 49 

27. с. Крумово градище 370 

28. с. Крушово 124 

29. с. Мъдрино 92 

30. с. Невестино 380 

31. с. Огнен 208 

 Общо 25477 

Община Малко Търново 

№ Наименование Брой население 

1. гр. Малко Търново 2 447 

2. с. Сливарово 11 

3. с. Граматиково 382 

4. с. Визица 66 

5. с. Заберново 103 

6. с. Калово 33 

7. с. Бяла Вода 38 

8. с. Звездец 486 

9. с. Близнак 41 
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10. с. Евренозово 46 

11. с. Младежко 30 

12. с. Бръшлян 44 

13. с. Стоилово 66 

 Общо 3793 

Община Несебър 

№ Наименование Брой население 

1. гр. Несебър  10143 

2. гр. Обзор 2117 

3. гр. Свети Влас. 2691 

4. с. Равда 2088 

5. с. Тънково 1148 

6. с. Баня 207 

7. с. Приселци 45 

8. с. Кошарица 1219 

9. с.Гюльовца 1 007 

10. с. Оризаре 1466 

11. с. Паницово 65 

12. с. Раковско 104 

13. с.Емона 37 

14. с.Козница 11 

 Общо 22348 

Община Поморие 

№ Наименование Брой население 

1. гр.Поморие 13579 

2. с.Порой 905 

3. с.Страцин 1257 

4. с.Александрово 102 

5. гр.Ахелой 2469 

6. с.Бата 1117 

7. с.Габерово 555 

8. с.Горица 864 

9. с.Гълъбец  1253 

10. с.Дъбник 775 

11. с.Белодол 463 

12. гр.Каблешково 2 926 

13. с.Каменар 349 

14.  с.Козичино 212 

15. с.Косовец 231 

16. с.Лъка 203 

17. с.Медово 398 
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 Общо 27 658 

Община Приморско 

№ Наименование Брой население 

1. гр.Приморско 2965 

2. гр.Китен 958 

3. с.Ново Паничарево 765 

4. с.Веселие 550 

5. с.Ясна поляна 684 

6. с.Писменово 142 

 Общо 6064 

 

Община Руен 

№ Наименование Брой население 

1.  с. Руен  2 261  

2. с. Билка  602  

3. с. Вишна  256  

4. с. Вресово  1 001  

5. с. Добра Поляна  706  

6. с. Добромир  1 089  

7. с. Дропла  262  

8. с. Дъскотна  825  

9. с. Заимчево  455  

10. с. Зайчар  1 132  

11. с. Каменяк  229  

12. с. Каравельово  498  

13. с. Листец  419  

14. с. Люляково  1717  

15. с. Мрежичко  540  

16. с. Планиница  1 549  

17. с. Подгорец  349  

18. с. Преображенци  475  

19. с. Припек  446  

20. с. Просеник 1 459  

21. с. Разбойна  817  

22. с. Речица  830  

23. с. Рожден  421  

24. с. Рудина  239  

25. с. Дюля  0  

26. с. Звезда  0  

27. с. Рупча  418  

28. с. Ръжица  1 150  
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29. с. Сини рид  360  

30. с. Скалак  620  

31. с. Снежа  370  

32 с. Снягово  1 106  

33 с. Соколец  599 

34 с. Средна махала  327  

35 с. Струя  672  

36 с. Топчийско  905  

37 с. Трънак  1 298  

38 с. Череша  751  

39 с. Китка  12  

40 с. Шиварово  270  

41 с. Ябълчево  1 198  

42 с. Ясеново  468  

 Общо 29 101 

Община Созопол 

№ Наименование Брой население 

1. гр. Созопол 4 317 

2. с. Атия 856 

3. с. Вършило 112 

4. с. Габър 275 

5. с. Зидарово 1 122 

6. с.  0 

7. с. Индже войвода 185 

8. с. Крушевец 840 

9. с. Присад 114 

10. с. Равадиново 644 

11. с. Равна гора 662 

12. с. Росен 1 424 

13. гр. Черноморец 2 059 

.  Общо 12 610 

Община Средец 

№ Наименование Брой население 

1. гр. Средец 9 065 

2. с. Драчево 443 

3. с. Дебелт 1858 

4. с. Дюлево 437 

5. с. Светлина 264 

6. с. Загорци 272 

7. с. Суходол 112 

8. с. Орлинци 315 
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9. с. Малина 93 

10. с. Зорница 362 

11. с. Радойново 63 

12. с. Драка 77 

13. с. Белила 32 

14. с. Проход 111 

15. с. Бистрец 146 

16. с. Кубадин 70 

17. с. Вълчаново 103 

18. с. Сливово 87 

19. с. Синьо Камене 25 

20. с. Гранитец 18 

21. с. Пънчево 33 

22. с. Факия 339 

23. с. Момина Църква 337 

24. с. Долно Ябълково 18 

25. с. Горно Ябълково 32 

26. с. Голямо Буково 68 

27. с. Кирово 21 

28. с. Белеврен 17 

29. с. Тракийци 8 

30. с. Граничар 8 

31. с. Варовник 10 

32. с. Богданово 60 

33. с. Росеново 30 

 Общо 14 934 

Община Сунгурларе 

№ Наименование Брой население 

1. гр. Сунгурларе 3 226 

2. с.Бероново 94 

3. с.Босилково 83 

4. с.Везенково 426 

5. с.Велислав 144 

6. с.Вълчин 389 

7. с.Ведрово 107 

8. с.Грозден 732 

9. с.Дъбовица 47 

10. с.Есен 77 

11. с.Завет 133 

12. с.Лозарево 880 

13. с.Манолич 1 211 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

15/279 

14. с.Подвис 519 

15. с.Прилеп 634 

16. с.Славянци 731 

17. с.Садово 177 

18. с.Съединение 1 029 

19. с.Терзийско 113 

20. с.Черница 343 

21. с.Чубра 581 

22. с.Климаш 326 

23. с.Костен 363 

24. с.Камчия 78 

25. с.Пчелин 54 

26. с.Скала 16 

27. с.Горово 31 

28. с.Лозица 12 

29. с.Балабанчево 0 

30. с.Каменско 0 

 Общо: 12 559 

Община Царево 

№ Наименование Брой население 

1.  гр. Ахтопол 1 288 

2. с.Бродилово 264 

3. с.Българи 68 

4. с.Варвара 260 

5. с.Велика 72 

6. с.Изгрев 24 

7. с.Кондолово 14 

8. с.Кости 249 

9. с.Лозенец 560 

10. гр. Царево 6 071 

11. с.Резово 46 

12. с.Синеморец 342 

13. с.Фазаново 33 

 Общо 9 870 

Населението в Бургаска област следва общата неблагоприятна тенденция за 

страната към намаляване, резултат от развитието на демографските процеси през 

последните няколко десетилетия.  

4. СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА: 

Наблюдението на развитието на икономиката в Бургаска област сочи, че то 

следва в общи линии процесите и тенденциите в макроикономиката. 

По експертна оценка, в общата икономическа ситуация в областта не се 

наблюдават съществени промени. Въпреки стабилния валутен курс и породените от 
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него положителни моменти, като постигната макроикономическа финансова 

стабилизация и ниски инфлационни процеси, то все още основен проблем на макро 

и микроикономиката е реализирането на устойчив икономически растеж и заетост, 

както и осигуряване възможности за конкурентно участие в световното разделение 

на труда.  

Трайно установили се фактори, които в най-голяма степен затрудняват 

дейността на фирмите в областта са: липсата на инвестиции – български и 

чуждестранни; ограничено до минимум търсене, предимно на вътрешния пазар - 

поради неплатежоспособност на клиентите; липса на стабилни пазарни позиции - 

поради силната конкуренция на стоковия пазар и най-вече конкурентния внос, водят 

до затваряне на обекти и спиране дейността на някои фирми.  

Основната част от добавената стойност в областта се създава от сектора на 

услугите, следва индустрията и аграрния сектор. Главните подотрасли на 

индустрията са: химическата и нефтопреработвателната промишленост, хранително-

вкусовата, електроника, машиностроене, текстилна, а също така дърводобив и 

дървопреработване за някои общини (Малко Търново).  

Наблюдението сочи, че през последните години индустрията отстъпва 

водещата  си позиция в областната икономика  за сметка на сектора на услугите, 

като се забелязва известно увеличение на делът на приходите от търговията и 

туризма. В резултат на преструктурирането на областната  икономика, изразяващо 

се в преминаването на фирми от обществения в частния сектор, последният заема 

водещо място с 99.33% в развитието на общата стопанска конюнктура, а по 

експертна оценка повечето общини реализират приходи от продажби само от този 

сектор. 

В резултат на продължилата тенденция на променлива икономическа 

конюнктура, потребността от работна сила във фирмите се решава в краткосрочен 

план и негативно се отразява върху политиката и характеристиките на пазара на 

труда. Бизнесът все още няма достатъчно благоприятна среда за развитие и 

множеството затруднения, които изпитва, водят до липса на мотивация и 

незаинтересованост за създаване на стабилни работни места. 

Дейността на промишлените предприятия  в областта се затруднява от 

недостатъчното търсене на промишлена продукция в страната и от чужбина, 

финансови проблеми, неплатежоспособността на клиентите, несигурната 

икономическа среда. Като примери могат да се посочат предприятията както в 

областния център, така и в общините Малка Търново, Руен, Айтос, Карнобат, 

Средец и Сунгурларе. 

Производство на гражданска продукция. 

На територията на Бургаска област са развити почти всички отрасли и 

подотрасли, като водещи са химическа промишленост, хранително-вкусова, 

кабелостроене и др. 

Химическа промишленост - вoдeща е нефтопреработвателната представена 

от ―ЛУКОЙЛ Нефтохим‖ АД. Има изградени инсталации за производство на 

синтетичен каучук, за полиетилен, за фенол и ацетон, за полиакрилни влакна, за 

ксилол и др. 

Тя дава 84.5% от реализираните приходи в промишлеността, като се 

наблюдава постоянна тенденция на увеличаване на нейния дял през последните  

години. Основни представители на химическата промишленост са ―Лукойл - 

Нефтохим" АД , "Хемусмарк" АД и други по-малки, но решаващо значение има 

рафинерията. 
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Хранително-вкусова промишленост. Хранително-вкусовата промишленост 

е вторият по значение структуроопределящ отрасъл в икономиката на област Бургас.  

Представени са консервната, винарската, пивоварната, млечната, месната, рибната, 

мелничарската и др. промишлености. 

Предприятието за производство на шоколадови изделия „Победа― АД, както 

и  „Черноморско злато― АД- гр. Бургас (собственост на „Феста холдинг―) са сред 

добрите примери за развитие на този бранш. Към тях могат да се добавят ―ОМК‖ 

АД – София, поделение Бургас, макар и със свито производство, ползва се главно 

складовата база, хладилници, ―Денито‖ ООД,  и редица малки предприятия за 

хлебопроизводство, месопреработка, рибни продукти. и др. 

Машиностроене/ 9%/ - Има структуроопределящо значение за стопанското 

развитие на черноморското крайбрежие. Представен е  с: 

- транспортно машиностроене 

- електротехническа промишленост 

- производство на кабели 

- производство на горивна техника и вентилационни уредби  

- металообработване 

Представен е основно от корабостроенето, кораборемонта, производството на 

товарни вагони, вентилационна и горивна техника, метални и други изделия.  С 

добри финансови резултати в областта имат – ―Метални изделия‖ АД 

сертифицирано по ISO 9002 и с предмет на дейност - производство на стоманена 

тел: твърда, мека, горещо поцинкована, помеднена, заваръчна тел, бодлива тел, 

гвоздеи, стоманени дробинки за почистване на отливки,  ―Метални панели и 

конструкции‖ АД с предмет на дейност - производство на метални конструкции и 

метални панели с полиуретан и минерална вата., както и търговия с метални 

продукти, също с ISO 9001:2000, „Трансвагон― АД, ―Бургаски корабостроителници‖ 

АД и ―Спартак‖ АД също сертифицирано по ISO 9001:2000 с предмет на дейност - 

проектиране и производство на промишлени вентилатори, автоматични горелки и 

производство на метални палети и метални компоненти за мебели и за 

машиностроителната промишленост.  С добри темпове се развиват също СД 

―Дамянов - Мартинов сие ‖, ЕТ ―Екотермал‖, ―Бургоспласт‖ ООД и др. В община 

Царево в този сектор функционира фирмата  ―Пасат‖ АД. Строят се кораби с 

дължина до 30 метра под наблюдение на различни класификационни организации. 

На територията на фирмата е разположен основния цех за стъклопласти с размери 

102 х 72 х 18 метра (вътрешно разположение), моделен цех с размери 66 х 36 х 12 

метра , административна сграда и кухненски блок, складови площи, пароцентрала и 

пречиствателна станция. Фирмата разполага със собствено спусково устройство, с 

дълбочина  Н≈2м., където спускането става с автомобилен кран, спусковото 

устройство не е защитено с вълнолом. Днес в ―Пасат‖ АД се произвеждат рибарски 

лодки за професионален и любителски риболов, плажни спасителни лодки, 

глисиращи катери, туристически лодки. Утвърдено е производството на 

многокорпусни плавателни съдове  - катамарани с дължина L = 12m и спусково 

тегло  G= 3 тона  и тримарани, с дължина на L = 16,50м и спусково тегло G=13,5 

тона, предназначени предимно за експорт. Новите технологии и материали 

позволяват да се строят яхти по индивидуални проекти, с увеличена сигурност на 

море и комфортност. 

В подотрасъл металообработване е ―Промет Стийл‖АД в с.Дебелт със 

седалище гр.Бургас. Занимава се основно с производството на горещовалцуван 

прокат от черни метали и обработка на стомана и железни сплави. Заводът 

разполага с железопътна връзка към вътрешността на страната. 
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Дървообработвателна  и мебелна промишленост -представена от фирма 

―Булес‖АД и ―Кроношпан-България ―ЕООД .  

След значителния спад през последните години, производството на 

дървопреработването и мебелната промишленост през разглеждания период се 

стабилизира и започва да се развива. Отрасълът е привлякъл и една от сериозните 

чужди инвестиции в Бургаска област - австрийската „Кроношпан―, която създаде 

―Кроношпан България‖ ЕООД. ―Кроношпан‖  е създадена през 1897 г. в Австрия и в 

своята 100-годишна история се специализирала в преработката на дървесина и 

производството на плоскости, ламинати, смоли, подови настилки , ламперии и 

профили. От началото на 2000 г. ―Кроношпан България‖ ЕООД реализира в град 

Бургас инвестиция за над 100 млн. лева. Той е първия на територията на България и 

региона, който благодарение на стратегическото си местоположение, ще доставя 

плоскости както на вътрешния пазар, така и на пазарите в Югоизточна Европа и 

Близкия Изток.  и се специализира в производството на плоскости от дървесни 

частици и се инвестираха значителни средства за ново оборудване. Успешно се 

развиват ―Дограма‖ ООД, ―ИРА-Комерсиал-М5‖АД, ―Булес‖ АД и други. В община 

Руен съществуват няколко дъскорезници с персонал 20-30 човека .На територията 

на община Поморие има кооперация, която изработва дървена дограма  и др. 

изделия; Наред с тези основни предприятия, трябва да се споменат и цеховете на 

бившето предприятие ―Местна промишленост‖ в гр.Ахелой, с.Бата, с.Каменар, 

с.Горица и др., които са извършвали услуги на населението (дърводелски, 

железарски и др.). Тези цехове в по-голямата си част са приватизирани. 

Електроснабдяване 

Районната електроенергийна система обхваща област Бургас и някои селища 

от областите Сливен и Ямбол. 

Към днешна дата съществуващата електропреносна и ел.разпределителна 

система е както следва: 

 електропроводи  400 кV               89,3 км 

 електропроводи  220 кV               72,1 км 

 електропроводи  110 кV             610,0 км 

 електропроводи    20 кV           2904,0 км 

 кабели                    20 кV           1125,0 км 

въздушни мрежи НН                  2308,0 км 

 кабели НН                                  1580,0 км 

 трафопостове 20/0,4 кV             2067 бр. 

 възлови станции 20 кV                  73  бр. 

 подстанции 400/110 кV                    1  бр. 

 подстанции 220/110 кV                    1  бр.  

 подстанции 110/20 кV и 

                        110/20/6 кV                 18  бр. 

В момента електроснабдяването на община Бургас се осъществява от 

подстанции 110/20 кV ―Славейков‖, ―Индустрия‖, ―Победа‖, ―Рибари‖, ―Меден 

Рудник‖ и отчасти от П/С ―Лозово‖ и ―Хоризонт‖. 

Поради специфичното географско разположение на града и това на 

съществуващите подстанции спрямо централното градско ядро са изградени дълги 

кабелни линии 20 кV с голям брой присъединени трафопостове към един извод. 

Това е една от причините поради която се налага изграждането на ―дълбок въвод‖ в 

централната част на града. 
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В следствие неимоверно нарастналото жилищно строителство в к-с 

‖Възраждане‖, к-с‖Бр.Миладинови‖, к-с‖Лазур‖ и централна градска част много се 

повиши битовият товар. 

Община Поморие в момента се захранва с много дълги въздушни линии 20 

кV от П/С ―Хоризонт‖ и П/С ―Сл.бряг‖. Товарите в гр.Поморие и околните селища 

нарастнаха неимоверно във връзка с развитието на туристическата дейност в 

региона. 

В община Несебър се налага изграждането на нова П/С 110/20 кV със 

съответната връзка на страна 110 кV и разширение на ОРУ - 110 кV на 

съществуващата П/С ―Сл.бряг‖ с цел овладяването на товарите при изграждането на 

зона ―Слънчев бряг-запад‖, курортно селище в м.‖Козлука‖, к-с ―Черно море‖-

Несебър и разширението на с.Равда. 

Град Обзор в момента се захранва от ВЛ-20 кV ―Морско‖ и ВЛ-20 кV 

―Септемврийче‖, които са с много голяма дължина и са изградени в тежък за 

обслужване планински район, което затруднява нормалното ел.захранване. 

Нарастването на товарите във връзка с изграждането на Пречиствателна станция 

гр.Обзор и разширението на града в северна посока налага доизграждането и 

пускането в експлоатация на П/С4 Обзор. 

В община Царево с цел осигуряване на допълнителна мощност за ново 

строителство в зони ―Ахтопол- север‖ и ―Ахтопол-юг‖  и осигуряване на нормално 

ел.захранване на района е необходимо да се изгради и въведе в експлоатация В/С 20 

кV ―Ахтопол‖. 

Добивна промишленост 

Добивната промишленост в областта се характеризира със силен спад. 

Затворени са основните предприятия от минната промишленост като‖Бургаски 

медни мини‖  и др. Мина ―Черно море‖ ЕАД – Бургас се намира на 15 км 

североизточно от гр.Бургас. Предмет на експлоатация са въглищните пластове от 

Бургаския въглищен басейн. Находището е разположено в Бургаската низина между 

селата Ветрен, Рудник, Каменар и Ахелой водните площи Атанасовско езеро и 

Черно море. Дружеството основно пласира добитите въглища на ―Топлофикация-

Сливен‖ ЕАД – Сливен. Определена част от производството се доставя на ТЕЦ 

―Марица-3‖ – Димитровград. Други по-малки консуматори са керамичните заводи 

основно в Източна България, а около 5% от производството са въглища за стоков 

фонд. ―Бургас Вар‖ ЕООД е с предмет на дейност - Производство и продажба на вар 

и варовикови продукти и е единствената фирма в областта сертифицирана по ISO 

9001:2000. В областта съществуват 23 кариери и 2 мини, като 16 от кариерите са 

действащи и добивните работи се извършваш въз основа на съгласувани 

техническо-експлоатационни проекти. На територията на община Созопол са 

разположени медно-добивните мини около с. Росен. От 1993 г. поради изчерпване 

на суровината същите постепенно бяха закрити. Сега основният промишлен 

подотрасъл е добива на строителни материали,  който изцяло зависи от строителния 

пазар в гр. Бургас. В с. Черноморец има ДОО „Черноморец‖, което има предмет на 

дейност добив на мрамор и гранит и производство на керамика. В община Малко 

Търново функционира фирмата ―Скални облицовки‖, а в община Айтос макар и 

неконкретизирани в общинската стратегия, силните страни на общината са 

наличието на кариери за облицовъчен  ―Айтоски камък‖ и трошен камък с отлични 

качества, а така също наличието на топли и студени минерални води (повечето с 

лечебни свойства). 

Към този вид промишленост спада и солодобива, представено от 

―Черноморски солници‖ ЕООД. То е едно от най-старите предприятия в страната, 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

20/279 

създадено още през 1906 г. и единствено за добив на морска кристална сол чрез 

слънчево изпарение на морската вода в Бургаските и Поморийските солници. Освен 

морска сол, също се добива луга за зимно поддържане на пътищата, медицинска 

луга клас І за фармацевтичната промишленост и клас ІІ за физикална терапия. 

Произвежда магнезиеви соли на база отпадните луги от морския солодобив, като: 

основен магнезиев карбонат, магнезиев окис,магнезиев карбонат трихидрат, брикети 

сол за животновъдството. ―Бургаска солна компания‖ АД има предмет на дейност 

пакетиране на  морската сол. 

Строителство 
В Областното представителство на Българската строителна камара членуват 

общо 33 фирми, като съществува и друго сдружение на строителите в община 

Бургас с председател – управителя на фирма ―Мистрал‖. След приватизацията 

успешно се развиват ―Трансстрой‖ АД  с предмет на дейност - строителство и 

ремонт на железопътни линии, пътища, пристанища, летища, сгради, 

хидротехнически и морски съоръжения, електропроводи, тръбопроводи и специални 

конструкции. Производство на бетонови смеси, тухли и железобетонни елементи, 

армировка, метални и дървени заготовки. Услуги с тежка строителна и жп 

механизация и автотранспорт., сертифицирана по ISO 9001:2000 Други строителни 

фирми са: ―Бургас пътстрой‖ АД, ―ПМУ‖ АД, ―Минстрой Бургас‖ АД и други. Рязко 

намали производствената си програма ―Домостроене‖ АД. Голяма част от 

създадените нови фирми като ―Понс- Холдинг‖ АД и други се утвърдиха на 

строителния пазар. ―Понс- Холдинг‖ АД – Бургас с клоновете си в Габрово и 

Смолян има десетгодишен опит в изграждането на жилищни и социални обекти. 

Още в процеса на офериране за конкретните обекти специалистите в ―Понс-

холдинг‖ предлагат на инвеститорите реализация на проектите с нови  материали 

като ―ИТОНГ‖, гипсофазер, гипсокартон, ―Бронофлор‖ и други, отговарящи на ISO 

9001 и международните екостандарти за опазване на околната среда. 

В другите общини е по-слабо застъпено строителството. ―Кольо Фичето‖ 

ЕООД – Несебър е правоприемник на ―Курортно строителство‖ – Несебър, 

създадено през 1958 г. за изграждане на курортния комплекс ―Слънчев бряг‖. По-

късно предприятието разширява дейността си на територията на Поморие, Бургас, 

Созопол, Приморско и други населени места по Южното Черноморие. 

Производствената база на предприятието е на територията на комплекс ―Слънчев 

бряг‖, разполага с бетонов и варов център, бетоновози, бетон-помпа, транспортни 

средства, арматурен цех, дърводелски цех, цех за бетонови изделия и др. В община 

Карнобат съществува общинска фирма ―Маркели‖, която осъществява основно 

ремонтни услуги, озеленяване, канализация. Освен това има една кооперация, която 

извършва строителни дейности – изграждане на жилища и малки промишлени 

обекти, както и ремонтни строителни услуги.Съществуват и определен брой 

строителни бригади, които предлагат услуги по договаряне с клиентите.   Основният 

проблем в този отрасъл, особено за МСП е свързан с ограниченото търсене на този 

вид дейности и услуги, най-вече поради крайно ограничените доходи на 

населението. Други фактори, затрудняващи дейността на строителните фирми са 

скъпите строителни материали, амортизираната строителна техника, труден, до 

невъзможен, достъп до кредити. Очакванията са бизнес ситуацията в този бранш в 

следващите години да се запази. За около 40% от фирмите клиентите им закъсняват 

със плащанията. Българската строителна камара обяви за първи път 50 фирми с най-

добра строителна практика. При средните и малките компании златните, сребърните 

и бронзовите отличия са по десет в категория (виж пълната класация). С решение на 

Управителния съвет на БСтрК  в раздела за средните строителни фирми  със златни 
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медали са отличена фирмите ―СМК - Монтажи‖ АД - Бургас, с управител Дани 

Едрев - на първо място, а на 9-то място е  ―Кабано‖ ООД, Бургас, с управител Димо 

Илиев. Със сребърно отличие в същия раздел е удостоен фирмата ―Актив‖ ООД, 

Бургас, с управител Веселин Атанасов. Сертификатите са валидни за една година. 

Те ще доказват пред инвеститори и партньори качествата и надеждността на 

компанията носител. 

 Селско стопанство 
Земеделието традиционно е един от най-важните сектори на българската 

икономика. Независимо от всичките проблеми и противоречия в неговото развитие 

след 1990 г. секторът си остава един от стълбовете на българския обществено-

икономически живот. От 2007 г. България и нейните земеделски производители са в 

коренно различна обстановка. България стана член на най-големият политически, 

социален и икономически съюз в света – ЕС. Това определя и новите 

предизвикателства пред страната и нейния аграрен сектор. Ако до 2007г. основните 

фактори за развитие за земеделието бяха вътрешни след приемането ни в ЕС не по-

малко важно въздействие върху развитието на българския аграрен сектор оказват и 

външните фактори.  

Аграрният сектор в световен мащаб е изправен пред редица 

предизвикателства : 

- климатичните промени, 

- околна среда, 

- икономика и търговия, 

- нехранителни енергийни ресурси, 

- социалните и демографски промени, 

- селска икономика и регионално развитие, 

- наука и технологии. 

Основните видове отглеждани култури на територията на област Бургас са 

зърнено-житни / мека и твърда пшеница, ечемик, царевица, ръж, трикале, царевица 

за зърно, овес/; технически култури / от маслодайните : маслодаен слънчоглед, 

маслодайна рапица/, тютюн; трайни насаждения /лозя и овощни видове/; 

ягодоплодни,  зеленчукови култури, фуражни култури /люцерна, царевица за силаж, 

различни смески/, медицински и  ароматни култури /кориандър, лавандула, 

различни видове билки/. Определящ фактор за успеха на производството от 

основните  култури при полското производство са климатичните фактори всяка 

година, както и извеждането на основните технологични мероприятия в 

оптималните срокове. Трайното пролетно засушаване регистрирано в района през 

последните години и основно дефицитът на влага през време на вегетацията 

нарушава нормалното протичане на физиологичните процеси при основните 

култури. Климатичните условия са определящи при избора на земеделските 

производители  за вида и площите на засяваните култури, както и мястото им в 

сеитбооборота.             

По важните култури, трайни насаждения и зеленчуци разположени на по-

големи площи в областта са както следва: 

І.  Есенни култури  683 686  дка 

от тях: Пшеница 586 445  

 Ечемик 283 810  

ІІ. Пролетни култури   дка 

от тях: царевица зърно 1 280  
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 царевица силаж. 100  

 Слънчоглед 215 583  

 Тютюн 4 730  

 Памук -  

ІІІ. Трайни насаждения   дка 

от тях: лозя винени 102 251  

 лозя десертни 5 438  

 Ябълки 4 347  

 Праскови 4 447,2  

 Череши 16 144,6  

ІV. Зеленчуци   дка 

от тях: Картофи 822  

 Фасул 100  

Бургаска област има предпоставки които дават основание да се приеме, че и 

за в бъдеще тези култури ще бъдат основата на земеделското производство и ще 

осигуряват основните продоволствени ресурси за местно потребление - зърно и 

маслодаен слънчоглед и значителни ресурси за износ. 

култури 2009 год. 2010 год. 

 площ 

х. дка 

среден 

добив 

кг/дка 

произво

дство 

х. т 

площ 

х. дка 

среден 

добив 

кг/дка 

произво

дство 

х. т 

пшеница 640 286 183 650   

ечемик 260.5 308 80.1 283.8   

царевица зърно 5 371 1.9 6   

сорго 3 150 0.45 1   

слънчоглед 270 132 35.5 300   

тютюн 4.7 157 740.5 5   

рапица 43 189 8142.4 -   

Лозарство 

Лозарството в Бургаска област  има вековни традиции. Резултати и изводи от 

проведени агроклиматични проучвания за Източния лозарски район на България 

показват, че е подходящ за развитието на лозата. В него са установени няколко 

микрорайони със специфични микроклиматични особености, които дават своето 

отражение върху качеството на гроздовите реколти. В Бургаска област са обособени 

следните микрорайони: 

1. Микрорайона на Южното Черноморие - включва  землищата  на 

общините Несебър, Поморие и Бургас. 

2. Просенишка долина- обхваща землищата на общините Руен и Айтос. 

3. Сунгурларска долина – включва землищата на Сунгурларе и  Славянци. 

4.     Странджа- обхваща землищата на общините Созопол, Царево и Средец 

Площта на винените лозя в областта по лозарски регистър е 11592,9ха., от 

които около 8000ха се реколтират. 

Възрастова  структура 

Млади лозя, създадени през последните 5-7 години - 1700ха-  14,66% 

Лозя на възраст  от 10 до 15г    -   400ха-    3,45% 
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от 15 до 20г               -   500ха -   4,32% 

от 20 до 25г               - 2800ха - 24,15% 

над 25г               - 6192,9ха -53,42% 

Сортова структура По площта на своето разпространение винените сортове лози в 

областта се разпределят както следва: 

              Памид                                                       - 1256,7 ха - 10.84%                         

              Мискет червен                                  - 1405,8 ха - 12.12%  

              Ркацители                                          - 605,6 ха - 5.22% 

              Димят                                                   - 2005,9 ха  - 17.30% 

              Мерло                                                   - 935,1 ха - 8.06% 

              Мискет Отонел                                  - 1466,3 ха - 12.65% 

              Юни блан                                            - 835,3 ха - 7.20 

              Каберне Совиньон                            - 1230,4 ха - 10.61% 

              Пино Шардоне                                    - 694,30 ха- 6,00% 

              Др. сортове                                           - 1157,5 ха  - 10,00% 

              Десертните лозя на територията на областта са: 627,2 ха.  

Животновъдство : 

Животновъдството в областта е почти изцяло концентрирано в частния 

сектор. Наблюдава се значително увеличение на професионалните животновъдни 

стопанства в сравнение с личните стопанства. Все по осезателно се наблюдава, как 

производители, преработватели и търговци, започват да прилагат механизмите и 

режимите на ОСП, като прилагат високоефективно, пазарно ориентирано, 

съобразено с околната среда производство. Продължава преструктурирането на 

производствения и преработвателен сектор, като се осигуряват оптимални условия 

за добив и преработка. Икономическата криза оказа влияние в животновъдството. 

През изминалата година се наблюдава спад в изкупните цени на животинската 

продукция. Пазарът, сезонните промени в изкупните цени на животните и техните 

продукти, определят броя и породната структура на отглежданите животни. През 

периода 2007-2009г. се наблюдава тенденция на стабилизиране на броя на кравите в 

областта. Говедовъдството е основен подотрасъл, който осигурява най-голям дял от 

общото производство на мляко в областта. Производствената структурата на 

говедовъдството в областта през изминалата година  не е достатъчно ефективна 

поради все още, високия процент на кравите, отглеждани  в дребни, разпокъсани 

стопанства, които са губещи. Причините за това състояние са от най-различно 

естество-финансови, уменията на фермерите,наличие на пазар, цени на 

продукцията, площите за фуражи с които разполагат, комбинацията с други 

производства и др. Създаването и окрупняването на съвременни животновъдни 

ферми със собствено производство на фуражи изисква значителни капитали. 

Пазарът, сезонните промени в изкупните цени на животните и техните продукти 

определят броя и породната структура на отглежданите животни.Забелязва се 

тенденция на увеличение на броя на отглежданите крави от месодайно направление. 

На територията на областта има 6 одобрени изкупвачи на краве мляко. МПП 

в областта са : „Комплекстрой ЕООД‖, „Вестер ООД‖, ЕТ „Марси – Минчо 

Бакалов‖, „Мегакомерс 2000‖ООД,‖, „Билдинг Зах‖ ЕООД, ЕТ „Гана 99-Гана 

Сачанова‖. През 2009 година, e отнето  едно одобрение на изкупвач на краве мляко 

на ЕТ „Динадекс – ДН-76‖ със Заповед на отнемане на одобрението РД 09-

389/08.05.2009 г. Месопреработвателни предприятия в областта са : „Кей Джи‖ и 

„Хидропонт М „ ЕООД. 

Засилва се процесът на създаване на едностранчива продуктова структура. 

Зърнените и маслодайните култури заемат най-голям относителен дял, следват ги 
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трайните насаждения. Безспорно условията на областта са подходящи за тези групи 

култури, но явно е налице и прекалена специализация на страната в посочените 

производства.             

5. ВОДОСТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТКА   

5.1. Водоснабдителни  и канализационни системи  

Дейността по водоснабдяване и канализация е монополна. Осъществява се от 

―ВиК‖ ЕАД, гр. Бургас  

Основни дейности:  Водоснабдяване; Канализация;Пречистване на отпадни 

води 

 Водоснабдяване: 

Водохващания  -на реки 

Водохващане р. Зелениковска - 1 брой. 

Водохващане планински тип с бетонов яз висок 4.5м. 

Оразмерено да улавя и отвежда водни количества в размер до 1.5 куб.м. 

Уловените води от водохващането по гравитачен път се отвеждат до язовирно езеро 

―Ясна поляна‖. 

Язовири, собственост на Дружеството, чрез които се осъществява 

преимуществено водоснабдяването в областта 

Язовир “Камчия”   - 233,550 млн. м³ - завирен обем 

Язовир “Ясна поляна”  -   35,300 млн. м³ - завирен обем 

Язовир “Ново Паничарево”  -     2,020 млн. м³ - завирен обем 

Пречиствателни станции  за питейни води (ПСПВ), на територията на 

Бургаска област 

ПСПВ “Камчия “ - намира се на 12 км след с. Прилеп на пътя Бургас - 

Шумен. Въведена в експлоатация през 1978 година. Q - 5500 л/с Пречиства водите 

от язовир ―Камчия‖  

ПСПВ “Я. Поляна “ - намира се на 4,5 км. югозападно от с. Я. Поляна 

Въведена в експлоатация през 1974 година Q - 1300 л/с. Пречиства водите от 

язовир ―Ясна поляна‖ за водоснабдяване на Южната част на Бургаска област.  

Общо водоснабдените от основните водоснабдителни системи ―Камчия‖ и 

―Ясна поляна‖ потребители са 368 898 души или 87,3 % от населението на областта. 

Това определя сравнително ниската себестойност и цена на водата във ―В и К‖ ЕАД  

Бургас, възможностите за диспечеризация на водоподаването и точен отчет за 

подадените и изразходваните водни маси.   

Само от местни водоизточници се водоснабдява община Малко Търново с 

население 4 445 души, 13 населени места, от които 8 с население под 100 души. 

Освен описаните по-горе повърхностни водоизточници и основни 

водоснабдителни системи Дружеството стопанисва и експлоатира  

Каптажи и дренажи - 421 бр. 

Тръбни /сондажни/ кладенци - 117 бр. 

Шахтови кладенци  - 80 бр. 

За довеждане водата до потребителите са изградени 149 бункерни и 176 броя 

централни помпени станции. Резервоарите са общо 516 бр. с вместимост 224 746 м3 

вода 

В областта няма населени места с режимно водоподаване. По изключение, 

при аварийни ситуации или завишено потребление, поради големи засушавания се 

налага режим в отделни населени места. 

Видове водоизточници в област Бургас 
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Водоснабдителни системи Местоположение Техническа характеристика Обслужвани общини 

―Камчия‖ и ―Ясна поляна‖                    Обл. Бургас Водопроводи и ПСПВ с 

капац.    2.5 м
3 
/сек 

Всички общини от областта без 

община М. Търново 

Локални За селищата от 

община М. 

Търново 

Каптажи, дренажи, 

кладенци, помп. станции, 

водоеми и водопроводи 

Община М. Търново 

Данните за вътрешната и външна водопроводни мрежи. стопанисвани и 

експлоатирани от Дружеството /обща дължина диаметри и материала, от който са 

изградени водопроводите са отразени по-долу: 

Материал външна мрежа вътрешна мрежа общо 

 м.л. % м.л. % м.л. % 

Обща дължина 1491711 100,0 2129643   100,0 3621354 100,0 

в т. ч.: етернит 767 712       51.5         1 703 648      79.9      2 471 360         68,2 

Стомана 593 651       39,8         330 204         15,5         923 855         25,5 

Чугун 24 304         1,6 48 222            2,2 72 526           2,0 

ПЕВП 6 167 0,4 16 542           0,7 22 709           0,6 

PVC 1 100           0,1 1 034             0,1 2 134           0,1 

Поцинковани 3 488          0,2 34 864           1,6 38 352           1,0 

Каменин 7 607          0,5   7 607            0,2 

А Е В Г 2 600          0,2     2 600 0,1 

Стом. бетон 85 082         5,7   85 082             2,3 

Водопроводните отклонения  по мрежата са общо 106 364 бр. 

разпределени по общини: 

Община Айтос                             8 638 

Община Бургас                      22 471 

Община Камено                     6 135 

Община Карнобат                11 217 

Община М. Търново              2 869 

Община Несебър                   6 797 

Община Поморие                  9 704 

Община Руен                         9 339 

Община Созопол                   7 694 

Община Средец                      8 129 

Община Сунгурларе             6 868 

Община Царево                      6 503 

 Канализация 

Брой на градовете и селата с изградена канализационна система  

    Вид на канализа-.    процент на 

     ционната система              изграденост 

градове: 

гр. Айтос   смесена     94% 

гр. Бургас   разделна     98% 

гр. Карнобат   смесена     89% 

гр. Несебър   смесена     98% 

гр. Поморие   разделна     89% 

гр. Созопол   смесена     94% 

гр.  Средец   смесена     78% 

гр. Царево   смесена     78% 

гр. Приморско  разделна     99% 
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гр. Ахтопол   смесена     88% 

гр. Свети Свети Влас  смесена     78% 

гр. Китен   разделна     99% 

 

       села: 

с. Равда   смесена     93% 

с. Атия   смесена     57% 

с. Граматиково           смесена     36% 

Особено важна характеристика на канализационните мрежи са диаметрите на 

мрежите, вида на тръбите и годината на изграждане. Тези данни са изходна база в 

разработките за модернизация и реконструкция на канализационните мрежи. 

Канализационните отклонения са 35 393 бр., разпределени  по общини: 

Община Айтос      5179 бр. 

Община Бургас      9159 бр. 

Община Карнобат      4870 бр. 

Община Несебър     4003 бр. 

Община Поморие      3960 бр. 

Община Созопол      1181 бр. 

Община Средец      2730 бр. 

Община Царево      4311 бр. 

Отвеждането на отпадните води в канализационна мрежа и пречиствателни 

съоръжения е една от насоките за разширяване обхвата на обслужваното население. 

В тази връзка следва да се има предвид, че в някои населени места /Черноморец, 

Обзор, Каблешково/ има изградена канална мрежа , която е собственост на 

съответната  община. Експлоатацията на тези мрежи чрез отдаване под наем или 

други форми на взаимодействие с общините ще доведе до подобряване 

стопанисването на мрежата и по-добро обслужване на населението. 

Каналните помпени станции - 39 броя с общ капацитет 3 313 л/сек,  са 

недостатъчни за поемане отпадните и дъждовни води. Необходимо е изграждане на 

нови  канални помпени станции в населените места, където са изградени и предстои 

да се изграждат пречиствателни станции за отпадни води. Разширяване на 

каналната мрежа е сериозна задача за развитие на Дружеството и подобряване 

обслужването на населението на всички населени места. 

 Пречистване на отпадни води 

Значително нова дейност за Дружеството, която се явява и една от основните 

насоки за разширяване обхвата на обслужваното население. Пречистването на 

отпадните води се извършва в пет пречиствателни станции за отпадни води. 

Характерни за тази дейност са големите различия в себестойността на пречистване 

на куб. метър вода в различните пречиствателни станции, което следва да се 

преодолява чрез модернизация, реконструкция и въвеждане на нови технологии. В 

пречистването на отпадни води са заети 152 души персонал, обслужващ 

съоръженията в петте пречиствателни станции.  

ПСОВ “Бургас” е разположена непосредствено до северния бряг на ез. 

Вая, в Северната индустриална зона на града. В експлоатация е от 1986 год. 

Капацитет на пречиствателните  съоръжения - Qср.дн – 1388 л/с  Станцията са 

пречистени 7 329 264 куб. метра вода от град Бургас, срещу  11 676 810 м³ 

инкасирана вода- 63 % от инкасираната вода за града се пречиства в ПСОВ Бургас 

ПСОВ “М. Рудник“ е разположена в изходната зона на к-с ―М. Рудник‖ 

до пътя към с. Твърдица. В експлоатация е от 1977 година, с разширение от 1986 

година. – Qср.дн  - 126 л/с., пречистени 1 416 268 м³ вода, - 12 % от инкасираната в 
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град Бургас вода. Общо от двете пречиствателни станции за отпадни води са 

пречистени  75 % от инкасираната вода. 

ПСОВ “Равда“- разположена е на 400 м северно от с. Ахелой, на 500 м  

от главния път Бургас – Сл. бряг. Работи от 1976 година. Поема водите на КК ―Сл. 

Бряг‖ и Несебър. – Qср.дн – 255 л/с Пречистената вода е 3 278 091 кубични метра, от 

общо инкасирана 3 871 880 м³ вода за технически район Несебър.  

ПСОВ “Поморие“ - разположена е на 400 м от главния път Бургас – Сл. 

бряг и на около 3 км от южния вход на гр. Поморие. Построена със средства на 

Община Поморие . В действие от 1998 година. – Qср.дн – 133 л/с Пречистени водни 

маси 754 750 м³. 

ПСОВ “Китен“ - намира се на около 800 м от главния път Бургас – 

Царево и на около 1.5 км от с. Китен. Въведена в действие  през 1980 година. 

Нуждае се от значително разширение, поради увеличаване отпадните води в 

района– Qср.дн – 161 л/с. Пречистена вода 852 512 м³ 

Населени места обслужвани от ПСОВ 

ПСОВ ―Бургас― - гр. Бургас 

ПСОВ ―М. Рудник― - к-с "Меден Рудник", гр. Бургас  

ПСОВ ―Равда― - ТК "Сл. бряг", гр. Несебър, с. Равда 

ПСОВ ―Поморие― - гр. Поморие 

ПСОВ ―Китен― - гр. Приморско, гр. Китен 

ПСОВ ―Средец― – гр.Средец. 

6. ТРАНСПОРТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Транспортни коридори 

Географското разположение на област Бургас в югоизточната част на Р. България 

я превръща в гранична за държавата зона, която както я отделя, така и я свързва с 

Република Турция, а посредством Черно Море и с останалите черноморски държави и 

целия свят. Граничното й разположение я превръща в кръстопът на транспортни артерии 

от най-висок клас, провеждащи национален и международен трафик. Тя има 

предимството да бъде обслужвана от един от десетте международни транспортни 

коридори - МТК № 8 (Бургас - София - Скопие - Тирана - Вльора - Бари), в участъка 

му на българска територия (Бургас – Айтос – Карнобат – Сливен – Нова Загора - Стара 

Загора – Чирпан – Пловдив – Пазарджик – София - Кюстендил.). Коридорът се маркира 

от ГКПП Бургас, първокласен път Е-773 по Европейската категоризация, 

Автомагистрала ―Тракия‖, VІІІ главна ж. п. линия и ГКПП Гюешево и Станке Лисичково 

. МТК № 8 провежда транспортните потоци в посока изток - запад, като се събира с МТК 

№ 4 (10), (в участъка София - Пловдив) и пресича с МТК № 9 (Хелзинки - Москва - 

Букурещ - Александруполис), посредством който се свързва с МТК № 7 (Черно Море- р. 

Дунав),  

Един от важните възли на МТК № 8 е двойката центрове Бургас - Карнобат, които 

по отношение на националната инфраструктура се разглеждат свързани, предвид 

разпределението на различни инфраструктурни функции между тях - Карнобат като 

стратегически ж. п. център, а Бургас - като сухопътен, въздушен, морски и 

телекомуникационен център. 

В посока изток - запад територията се обслужва от национални транспортни 

коридори по направлението Бургас - София. Основният транспортен коридор по 

направление Бургас - Средец - Ямбол е оформен от пътища II и III клас, докато 

направлението Бургас - Айтос - Карнобат - Стралджа е формирано от първокласен път и 

ж.п. линия, пренасящи както националния, така и международен транспортен трафик. 

В посока север - юг територията се обслужва от национални транспортни 

коридори по направлението ГКПП М. Търново - ГКПП Дуран Кулак и ГКПП М. 
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Търново - ГКПП Русе. Основният транспортен коридор ГКПП М. Търново - Бургас - 

Варна - ГКПП Дуран Кулак на територията на Бургаска област е оформен от пътища І 

клас и частично от ж.п. линия /на Север от Бургас/, пренасящи както националния, така и 

международен транспортен трафик, докато направлението ГКПП М. Търново - Средец - 

Карнобат - Шумен - ГКПП Русе е оформен от пътища ІІ и ІІІ клас, като използва и същия 

железен път на територията на Бургаска област. 

 Пътна мрежа 

На територията на област Бургас е изградена 1124,6 км. републиканска пътна 

мрежа (РПМ) I, II и III клас, което представлява 3,8% от общата пътна мрежа на страната 

(при 15% от територията на България). В областта са представени по-силно от средното 

за страната пътищата от ІI и ІІІ клас и по-слабо ІV клас. От автомагистрала „Тракия‖ е 

изграден  участъка Бургас Карнобат. 

Гъстотата на РПМ общо е по-висока от средната за страната. Гъстотата на 

четвъртокласната пътна мрежа е по-ниска от средната за страната и като се има предвид 

високопланинската част на областта (където пътната мрежа основно е IV клас), това е 

показател за недостатъчно развита пътна мрежа от най-нисък клас. 

В същото време гъстотата на третокласната пътна мрежа е значително по-

висока от средната за страната. Би могло да се направи извод, че третокласната 

пътна мрежа е развита по-добре, за сметка на четвъртокласната, но предвид 

теренните особености, по-скоро е изостанало развитието на второкласната пътна 

мрежа, което личи и по гъстотата за областта, сравнена с тази за страната. 

табл. 1. Дължина, гъстота и състояние на пътната мрежа в област Бургас 

Пътна мрежа по 

класове 

Дължина 
Отн. дял 

на 

областта 

Гъстота, км/1000км
2 

Състояние на пътищата 

- обл. Бургас, % от 

общата дължина 
област Бургас България област 

Бургас 
България 

км % км % добро средно лошо 

Автомагистрали 50  358,8 0,9 0 0 2,9 - - - 

I клас 249,6 10,75 2886,6 7,9 8,65 32,2 26,0 50,2  18,5 31,3 

II клас 243,6 10,50 3718,1 10,1 6,55 31,4 33,5 22 39,4 38,6 

III клас 622,4 26,83 6337,6 17,3 9,82 80,3 57,1 13,4 37,5 49,1 

IV клас 1195,2 51,54 23277 63,4 5,13 154,1 209,7    

пътни връзки 9,0 0,38 191,6 0,5 4,7      

общо 2319,8 100,0 36729,7 100,0 3, 299,20 333,0 23,3 33,2 43,5 

 

Наблюдават се съществени различия в състоянието на различните по клас 

пътища - предимно добро за пътищата от І клас, средно за пътищата от ІІ клас, с 

близък дял на средно и лошо състояние и предимно лошо за пътищата от ІІІ клас. 

Основен транспортен носител за областта е първокласният път I-6 (E-773) 

по направлението Бургас - Айтос - Карнобат - Сливен, който се явява южна 

транспортна ос между Източна и Западна България, като пренася и част от 

международните потоци по направлението изток - запад. 

Друг първокласен път, който пренася международни потоци е пътят I-9 с 

Европейска категоризация Е-87 по направлението ГКПП М. Търново - Бургас - 

Варна - ГКПП Дуран Кулак. Като минава през източната част на областта, пътят 

пренася както транзитни потоци, така и хора и е най-пряката връзка между 

областите Бургас и Варна. Този път е особено важен за черноморските общини, тъй 

като обслужва туристопотока през лятото.  

Около половината първокласна пътна мрежа на областта 125,4 км. /52%/ е в 

добро състояние, 18% е в средно, а 30% в лошо състояние. 
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Пътищата втори клас осигуряват регионалното ниво на транспортно 

обслужване, като преразпределяйки автомобилното движение между първокласните 

и останалите пътища, най-често осигуряват връзки между две или три съседни 

области. 21% от второкласната пътна мрежа на областта е в добро състояние, 40% в 

средно, а 39% в лошо. В най-тежко състояние са частта от пътя ІІ-73 на територията 

на община Сунгурларе и ІІ-79 на територията на община Средец, които се нуждаят 

от рехабилитация.  

Третокласната пътна мрежа обслужва ―вътрешнообластните‖ потоци, като 

осигурява достъп на градове, промишлени центрове, туристически или исторически 

обекти до пътища от по-висок клас. Около 12% от третокласната пътна мрежа на 

областта е в добро състояние, 41% от нея е в средно състояние, а 47% в лошо. В най- 

лошо състояние са път ІІІ-1014 и ІІІ-1015 на територията на Община Бургас, пътища 

ІІІ-1014 и ІІІ-1020 на територията на Община Камено, както и път ІІІ-1156 на 

територията на Община Сунгурларе, които се нуждаят от рехабилитация.  

Представа за обезпечеността на общините с пътища и за тяхната структура 

дава Табл. 2. Ясно се откроява ядрото около областния център Бургас и 

Черноморието. 

табл. 2. Обезпеченост с републиканска пътна мрежа на общините в област Бургас 

Общини 
Дължина /км/ Гъстота, км /1000 км

2
 

Ікл ІІкл ІІІкл Общо Ікл ІІкл ІІІкл общо 

Айтос 24,1  20,8 44,9 59,7  51,5 111,1 

Бургас 45,2 13,0 79,4 137,6 87,9 25,3 154,8 268,2 

Камено  7,5 73,6 81,1  21,1 207,3 228,5 

Карнобат 28,0 11,0 45,4 84,4 34,7 13,7 56,3 104,7 

М. Търново 40,2 30,1 39,5 109,8 50,3 37,7 49,4 137,4 

Несебър 42,4  39,5 81,9 100,5  93,6 194 

Поморие 16,6  37,6 54,2 40,2  91 131,2 

Приморско  10,2 23,4 33,7  29,1 66,9 96,3 

Руен   72,6 72,6   105,2 105,2 

Созопол 24,6 32,4 32,6 89,6 47,5 62,5 62,9 173 

Средец  68,4 70,1 138,5  59,7 61,2 120,9 

Сунгурларе 28,5 36,0 57,9 122,4 34,6 43,7 70,3 148,5 

Царево  35,0 30,0 65  68,2 58,5 126,7 

Област Бургас 249,6 243,6 622,4 1115,6 32,2 31,4 80,3 143,9 

България     26,0 33,5 57,1 116,6 

Гъстотата на РПМ се определя от специфичните природогеографски, 

демографски и социално-икономически фактори в областта. Бургаска област е 

административна единица, 2/3 от чиято територия са заети от планински релеф. Той 

се оказва определящ за по-малката гъстота на мрежата в тези участъци, който обаче 

остава по-висок от средния за страната. Друг природен фактор, който влияе върху 

нея е черноморското крайбрежие, което се характеризира с гъсто разположение на 

населените места по оста север - юг, което определя линейната структура на пътната 

мрежа и по-малката й гъстота. Важен политически фактор, който определя облика 

на пътната мрежа в областта е нейния граничен характер. Той се явява съществена 

причина за по-малката гъстота на пътната мрежа в граничните райони, както и по-

ниското им качество. 

Най-висока гъстотата на пътната мрежа се оказва в Община Бургас, като 

причината за това е комплексна. Определяща за гъстотата й е наличието на 
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Областният център в нейната територия, както и множеството предприятия, които 

са разположени извън града, но в неговия ареал. Най ниска гъстотата на пътната 

мрежа е в Община Приморско, което се дължи на малката й територия, планинския 

характер на по-голямата част от нея и черноморското крайбрежие. По-ниска от 

средната за страната е гъстотата на пътната мрежа и в общините Карнобат и Руен, 

като в последната тя е изцяло третокласна. 

Транспортното обслужване се осъществява както от държавни, така и от 

частни дружества, които осигуряват междуселищните линии в областта, а също и 

междуобластни линии - от републиканската транспортна схема. 

Четвъртокласната пътна мрежа, съгласно закона за пътищата е публична общинска 

собственост и като такава се стопанисва и управлява от общините. Тя обслужва 

движението вътре в общините и в някои случаи между тях. 

Преобладаващата част е в лошо състояние, което затруднява движението, особено 

през зимния период. 

 

 

 

Разпределение на общинската пътна мрежа 

№ Община 

Дължина общинска пътна мрежа 

бивши IV клас бивши ―МП‖ 

км км. 

1 Айтос 98,2 0 

2 Бургас 58,4 2 

3 Камено 28,2 0 

4 Карнобат 146,4 7,5 

5 Малко Търново 57,0 95 

6 Несебър 36,7 11 

7 Поморие 67,5 0 

8 Приморско 28,0 5,2 

9 Руен 127,2 4 

10 Созопол 62,3 15 

11 Средец 169,7 14 

12 Сунгурларе 102,8 12 

13 Царево 42,1 5 

 Общо 1 024,5 170,7 

 Железопътна мрежа 

Като се има предвид неравномерното покритие на територията на страната с 

главни ж. п. линии, липса на паралелни направления по Дунавското крайбрежие и 

успоредно на южната граница, както и отсъствие на меридионални направления по 

Черноморското крайбрежие и по оста Плевен - Пловдив, област Бургас има 

изключителното предимство да се обслужва от две пресичащи се главни ж. п. 

линии. 

През нея минават две от трите паралелни направления за страната - 8-ма 

магистрална железопътна линия - Пловдив - Филипово - Бургас от км. 215+000 в 

междугарието гара Стралджа- гара Церковски -до км 293+500 гара Бургас, както 

и 3-та магистрална железопътна линия Илиянци - Карлово - Карнобат - Синдел - 

Варна ферибот - от км 0+000 гара Карнобат до 75+807 спирка Струя в 

междугарието Търнак - Аспарухово 
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Двете линии обслужват не само националните, но и международните потоци. 

Освен в Европейските магистрални линии, двете линии са категоризирани и в 

Европейското съглашение за комбинирани превози, което създава възможности за 

областта да ползва съвременна икономична и най-екологична (след водните 

превози) транспортна технология. 

Освен от тези две главни ж. п. линии, областта се обслужва  и от цялата 86-

та второстепенна железопътна линия от гара Вл. Павлов до гара Поморие, както 

и от шест основни ж. п. клона. Това са индустриални железопътни клонове на 

отделни предприятия, по голямата част от които са съсредоточени в района на гр. 

Бургас -  

Пристанище ―Бургас‖; 

Индустриални зони ―Изток‖ и ―Запад‖ на Бургас; 

Долно Езерово - Дебелт на ―Промет‖; 

Коловозното развитие на "Лукойл" Нефтохим в гара Дружба; 

В гара Българово - на захарен завод ―Камено‖, Каменни кариери на 

―Андезит‖;―Държавен резерв‖; 

Сред клоновете са и други по-незначителни дължини в гарите Айтос, 

Карнобат и Лозарево. 

Ж. п. клоновете представляват отклонения от главните ж. п. направления, 

които събират и обслужват местен трафик, най-често с местно и регионално 

значение. Причина за изграждането на голяма част от тях е свързана с добива на 

полезни изкопаеми или обслужване на големи промишлени предприятия.  

В района на областта са разположени три големи гари. 

Железопътен възел Бургас, включващ гарите   Бургас, Бургас запад, Вл. 

Павлов, и Бургас разпределителна; 

Гара Дружба и гара Карнобат, които са влакообразуващи и дават 

значителен процент от товарите, пътуващи по железопътната мрежа  на страната. 

Общо дължината на железния път, неговият вид и вида тяга са както е 

посочено в таблица. 
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ПЕПЖИ 

Варна 
52,808 35,908 16,810 52,808 16,810 69,618 7,893 7,893 77,511 - 77,511 

ПЕПЖИ 

Бургас 
133,510 15,114 93,332 108,446 93,332 226,842 110,407 57,159 337,249 184,733 521,98 

Общо за 

областта 
186,318 51,022 110,142 161,254 110,142 296,46 118,300 65,052 414,760 183,733 599,49 
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Общата дължина на железния път в областта е 599,493 км, което 

представлява около 13,5 % от цялата железопътна мрежа на страната, от които 

184,333 км в индустриални клонове; 296,460 км текущ път и 68,052 км в гарови 

коловози. Удвоените линии са 110,142 км, което представлява 12% от удвоените 

линии на страната, а електрифицираните са 226,306 км, което е 8,5% от 

електрифицираните в страната ж. п. линии. Болшинството от тях лежат на 

коридор № 8 /изток - запад/ на Балканите, който свързва зоните на Адриатическо и 

Черно море. 

Железопътната мрежа е сравнително равномерно разположена по 

територията на Областта, а като изключение е югоизточният край - община Средец, 

Созопол, Царево,Приморско,Несебър и Малко Търново. 

При средна гъстота на железопътната мрежа за страната 3,870 км жел. 

път за 100 км 
2
 територия, за Област Бургас тя е 7,732 км жел. път за 100 км 

2
. 

От справката е видно, че индустриалните ж.п. клонове са около 30 % от 

общата дължина на ж. п. мрежата, което говори, че Железопътен възел Бургас е един 

изключително мощен източник на товари за цялата мрежа, преди всичко пристанище 

"Бургас" и "Лукойл" Нефтохим Дружба. 

Отсечката Карнобат - Зимница е най-натоварената отсечка от 

републиканската ж.п. мрежа. 

Вследствие на просрочени ремонти скоростите за движение на 

влаковете са намалени с около 20% в сравнение с проектните. 

До момента е завършена рехабилитацията на отсечките Зимница - Стралджа 

и Стралджа - Церковски. 

Табл. 2. Ж. П. мрежа в област Бургас - видове ж.п. линии 

 област Бургас Р България 

ж.п. линии дължина, км % дължина, км % 

текущ път 599,5 100 4290 100 

удвоени ж.п. линии 110,1 18,4 964 22,5 

електрифицирани 226,3 37,7 2645 62 

Гъстота на ж.п. мрежа 7,7км/100км
2
 3,9 км/100км

2
 

Пространствената конфигурация на ж. п. мрежата, както бе изтъкнато по-горе 

обхваща 8 общини от областта. Железен път не преминава през 5 общини, като 4 от 

тях са в южната част на областта - Малко Търново, Царево, Приморско и Созопол. 

Причините за това са комплексни Влияние оказват, както природогеографски 

фактори като силнонасечения планински релеф, така и социалноикономически и 

политически - малката гъстота на населението, обезлюдяването на региона и 

граничния му характер, който е външна граница на Европейския съюз.  

Правят впечатление общините Бургас и Карнобат, които се обслужват от най-

голям брой гари и спирки. Само за едно денонощие на гара Карнобат пристигат 15 и 

заминават още толкова международни, експресни и бързи влакове, обслужващи 

главно транзитните превози. Това е естествено, като се има предвид значимостта на 

гара Карнобат - един от най-големите ж. п. възли в страната със значителен пътнико 

и товарооборот. Със своите обслужващи функции тя е от национално значение - 

товарна и пътническа гара, локомотивно и вагонно депо, ел. и ж. п. секции, които й 

определят възлово място в железопътната мрежа на страната. Управлението, както и 

разпределителната гара са оборудвани със съвременна и модерна техника, 

автоматизираща в значителна степен превозната дейност. 
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Важна е ролята на гара Бургас с оглед ролята, която й е отредена - да бъде 

начало на 8
-ми

 трансевропейски коридор, което я характеризира основно, като важна 

товароразпределителна точка с национално и международно значение. 

табл. 3. Обслужване на общините от област Бургас с ж.п. транспорт 

 Главни ж. п. линии ж. п. .клонове 

 брой гари брой спирки брой гари брой спирки 

Бургас 6 4  3 

Камено 1 1 1 1 

Айтос 2 2 1 1 

Карнобат 3 1   

Сунгурларе 2 4   

Руен 2 6   

Въздушен транспорт 

На територията на Бургаска област е построено едно летище - ―Летище Бургас‖ ЕАД. 

То е най-голямото в страната и второ по интензитет, с най-много слънчеви дни. 

Центърът за управление на въздушните полети ръководи движението на 

самолетите над около ¼ от територията на страната. 

В седемдесетгодишното си съществуване като транспортно - 

комуникационен център с режим на работа 24 часа то се използва за чартърни, 

товарни и пътнически полети, за внос и износ на селскостопанска продукция от и за 

България, Европа, Азия (в т.ч. Близкия изток) и Африка. В момента летището 

обслужва инцидентно и военни полети. 

Летище Бургас е разположено в живописен залив на южното българско 

Черноморие, на 10 км. североизточно от гр. Бургас. Специфичното географско 

положение - на  границата между Европа и Азия, определя и стратегическото му 

значение  за новите  отношения  в  съвременния  свят. Обслужващите  възможности  

на бургаското летище силно повлияват разгръщането на транспортните връзки,  

туризма  и  търговските  отношения  между  партньорите от Изтока  и  Запада. 

Летището  е  изградено  върху  площ  от  2 604 300 кв.м., като на територията  

му  функционира  един  от  най-големите  центрове  за  обработка  на  товари  на  

Балканите.  Пистата  за  излитане  и  кацане,  с дължина  3 200 м. обслужва  най-

тежките самолети от типа Боинг 747 Джъмбо и  Ан 124 Руслан.  

Бургаското летище е редовен член на АСІ с широко представителство в 

нейните  комисии. То  е  лицензирано  за  следните  авиационни  дейности:  

 Наземно  администриране  и  надзор 

 Обслужване  на пътници 

 Обслужване  на  багажи 

 Обслужване  на  товари  и  поща 

 Обслужване  на  ВС  на  перона 

 Обслужване  на  ВС 

 Обслужване  с  горива  и  масла 

 Полетни  операции  и  администриране  на  екипажите 

 Наземен  транспорт 

 Доставка  на  провизии 

Пътническо обслужване 

Пътническото обслужване на Летище Бургас се осъществява по действащите  

международни  стандарти. 

Пътниците за заминаващи полети се обслужват от терминал с капацитет 900 

пътника на час. 
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Пътниците  от  пристигащи  полети  се  обслужват  от терминал с капацитет 

1200 пътника на час. 

Летище  Бургас  обслужва  редовните  и  чартърни  полети  на  широк  кръг  

туроператори като:ITS, TUI, Некерман, BG Tours - Германия, Паркам и Александрия 

- Чехия, Балкан Холидейз - Англия, Балкан Турс- Ирландия, Балкан Експрес -  

Холандия, Fritidsresor и Royal Tours - Скандинавия и др. 

Като оторизиран агент на  IATA Летище Бургас, чрез своята Агенция за 

самолетни билети предлага на клиентите си и допълнителни услуги. С помощта на 

резервационната система ―Амадеус― на пътниците се осигурява голямо 

разнообразие от направления и тарифи, както и  авиационни  билети  на  компаниите 

: Balkan, Hemus Air, Aeroflot,  Lufthansa,  Air France, British Airways, Swissair, CSA, 

MALEV, Air Ukraine, Don avia и др. 

Клиентите имат възможност да резервират ж.п. транспорт, ферибот, хотел 

или наемат автомобил в която и да е част от света. 

- Обслужване на товари 

Карго зоната на Летище Бургас обхваща 50  000 кв.м. от общата му площ. 

Разположена в югоизточната част на аеропорта, в близост до интензивна мрежа от  

сухопътен  и морски транспорт, зоната е пряко свързана с европейския транспортен  

коридор № 8. 

Карго  центърът е с капацитет за обработка на 30  000 тона товари  годишно.  

Терминалът включва затворен склад от 2 000 кв.м. и  открита складова площ от 1 

000 кв.м. Непосредствено  пред  товарния  терминал  са  разположени шест  стоянки,  

свързани  с  подземната  система  на  летището  за  зареждане  на  гориво. 

На територията на областта има действаща селскостопанска авиация, техническото 

и летателно оборудване на която е способно да задоволи нуждите на селското 

стопанство на цяла Югоизточна България, същата в настоящия момент не се 

използва ефективно главно поради сравнително високата себестойност на 

предлаганите услуги. 

 Воден транспорт 

Добрата транспортна обезпеченост на област Бургас се допълва и от 

наличието на морски транспорт. Шест от общините в Областта имат излаз на Черно 

море. На територията на Бургаска област морският транспорт се обслужва от 8 

пристанища за обществен транспорт и 3 със специално предназначение. Към 

настоящия момент, въпреки законоустановената възможност за изграждане на 

частни пристанища - яхтени, за обществен транспорт или със специално 

предназначение, такива все още не съществуват. Изключение е ―Рибно― пристанище 

гр. Бургас.  

Пристанища за обществен транспорт: 

1.Пристанище Бургас 

2.Пристанище Ахтопол 

3.Пристанище Царево 

4.Пристанище Созопол 

5.Пристанище Поморие 

6.Пристанище Несебър 

7.Нефтопристанище ―Росенец‖ 

8.Рибно пристанище  

Пристанища със специално предназначение: 

1.Пристанище ―Кораборемонтен завод‖ 

2.Пристанище ―Трансстрой‖ 

3.Пристанище ―Бургаски корабостроителници‖ 
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Пристанищата са изградени в общинските центрове на Черноморските 

общини, като единствено Община Приморско няма изградено пристанище на своя 

територия. Най-голяма концентрация на пристанища се наблюдава в акваторията на 

Община Бургас, което е естествено с оглед на характеристиката й като 

индустриален и транспортен център на Областта. Тези пристанища са и най-

големите на територията на Бургаска област. 

Именно поради това, интензитетът на работа на пристанищата в останалите 

общини е незначителен, в сравнение с този на Бургаските пристанища. 

Със своите технически параметри и обективни дадености за развитие 

Пристанище Бургас е едно от двете най-големите български пристанища, което 

традиционно обслужва националната икономика на България и транзитните товари 

на Южна България. Пристанището заема ключово положение между страните от 

Централна и Южна Европа, Балканите и Средния Изток. Пристанище Бургас е 

основен пункт в логистичната верига на VIII-ми Паневропейски транспортен 

коридор от Италия през Албания и Македония към Средна Азия. Добрата 

транспортна обвързаност с Националната железопътна мрежа и  Републиканската 

пътна инфраструктура създават основните конкурентни предимства на 

Пристанището.  

Наред с мерките  по инвестиционната политика на държавата за създаване   

на модерна пристанищна инфраструктура и субструктура, позволяваща обслужване 

на  транспортните съдове с възможно най-добрите дълбочини на газене и условия за 

извършване на товаро-разтоварните операции, трябва да бъдат оценени и усилията 

на пристанищния оператор  насочени съм бързината и сигурността на обработката 

на товарите.   

Пристанище Бургас е сертифицирано по новия Международен кодекс за 

сигурност на кораби и пристанищни съоръжения (ISPS code), при което оперира на 

ниво на сигурност 1. Терминал“Изток” обхваща най-старата усвоена акватория на 

Бургаския залив. На фронт от 1985м са разположени 14 корабни места. Дълбочината 

на газене от 10м. позволява обработването на кораби с дедуейт 25 000тона. обхваща 

най-старата акватория. Обработват се предимно генерални товари - метали, 

дървесина, хартия, храни, скрап, машини и др. По експлоатационни причини често 

се обработват и насипни товари-въглища, захар, амониев нитрат и малки партиди 

концентрати. Разполага с 14 кейови места, общо 1 965 м, допустимото газене е 10,00 

м. Разполага с 50 хил.кв.м. открити складови площи и 44.5хил.кв.м закрити 

складови площи. Пристанището е оборудвано с портални и мобилни автокранове 

(23), козлови тилови кранове(6), автовлекачи(35), вилкови повдигачи(38), 

автокантари(2) и др. механизация. 

Терминал “Насипни товари” разполага с 5 корабни места, от които корабно 

място 20А е оборудвано за претоварване на течни товари, основно горива, течни 

химически продукти и спирт. Кейовият фронт е  с дължина 750 метра при 

дълбочина на газене 11м . 

Пристанището е специализирано в обработването  на желязна руда, въглища, 

кокс, концентрати и клинкер. Разполага със специализирана механизация и 

оборудване за извършване на товаро-разтоварните дейности: портални кранове(6), 

разтоварач на въглища тип ―Сивертел‖, разтоварач на въглища ―Черети Танфани‖, 

вилкови повдигачи(3), кофачни товарачи(10), телескопични челни товарачи - 2бр., 

гумени-лентови транспортьори - 9бр, роторни багери(3), насипообразуватели - 2бр, 

вагонотоварачна станция и автокантари - 2бр., както и със специализирани 

естакадни и тръбопроводни връзки за обработването на хилмикалите. Открита 

складова площ е 49хил.кв.м, а закрита складова площ е 5 хил.кв.м  
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Терминал “Запад” разполага с 890 метра кейов фронт и 6 корабни места, с 

дълбочина на газене 11м., открита складова площ 191 хил.кв.м, закрита складова 

площ 11хил.кв.м, хладилна складова площ 7хил.кв.м. Разполага със специализирана 

претоварна техника: портални кранове(11), мостови кранове(12), мобилни 

кранове(2), автовлекачи(12), контейнерни автовлекачи(9), вилкови повдигачи(15), 

електрически вилкови повдигачи за хладилния склад 4бр., контейнерни товарачи - 

3бр., кофачни товарачи 4бр, пневматична третоварна машина за зърнени храни 

―Neuero‖ и автокантар. 

Пристанището е специализирано в претоварването на метали, зърно, скраб, 

насипни товари, като разполага с контейнерен терминал за обработка на 

специализирани кораби и терминал за РО-РО кораби - кейово място 21В с дължина 

60 метра и дълбочина на газене 8.50 метра, който се ползва от фериботна линия 

―Бургас-Новоросийск-Поти‖, обслужвана от м/к ―Средец‖. Контейнерният терминал 

разполага с две корабни места - №23 и №24, при които максималната дълбочина на 

газене е 11.00 метра, складовото пространство обхваща 60 000кв.м с 1330 места за 

контейнери.  

ТЕРМИНАЛ 2А е построен по Проекта за Разширение на Пристанище 

Бургас и разполага с 4 кейови места и 108 000 кв. м. складова площ. 

Пристанище Бургас разполага с универсални кранове с товароподемност от 3 

до 40 тона, мостови кранове от 20 до 32 тона, автокранове от 12 до 40 тона. Паркът 

от мобилна претоварна техника съдържа богата гама от машини на фирмите 

―Волво‖ и ―Калмар‖. Вътрешният превоз на товарите се извършва със съвременни 

терминални трактори, оборудвани с трейлери и авторемаркета. 

За подхода на стоките към корабните места пристанището разполага с широко 

развита пътна и коловозна мрежа. 

Налице са и достатъчно складови площи за съхранение на товарите. 

Терминал Изток разполага с 50 000 квадратни метра открити складове, 49 000 

квадратни метра са в терминалът за насипни товари, 191 000 в терминал Запад и 21 

600 в база Лозово.Най-големи закрити площи има в терминал Изток, което е 

съобразено със специализацията на района. Закритите складове са с обща площ 44 

500 квадратни метра, удобни за съхранение на всякакъв вид стоки. Още 11 000 кв.м 

покрити складове се намират в терминал Запад за съхранение на метали. База 

Лозово разполага с 14 400 кв.м  покрита складова площ.  

III. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА ЗА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ  

1. Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях върху насе-

лението, националното стопанство /икономиката/, инфраструктурата и околната среда. 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

Република България е разположена в Средиземно-трансазиатския сеизмичен 

пояс, който се характеризира със значителна сеизмична активност. Страната се 

намира под влиянието на девет външни огнища на земетресения и три вътрешни 

сеизмични райони.  

В Средногорския сеизмичен район се включва Тунджанската зона, която 

обхваща горното течение на река Тунджа, с очертани два района с осеви линии на 

разломите Казанлък - Сливен и с. Баня - Котел /магнитут до 6
-та 

и интензивност в 

епицентъра до 9-та степен/. 

Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са 

възможни земетресения и предвид близостта на територията на областта, е 

възможно да бъдат усетени в различни селища и обекти. Такива сеизмични райони 

са Мраморноморския /Турция/ и Ксантийския /Гърция/ райони.  
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Попадайки в земетръсна зона, както и в съседство на такива със значителна 

сеизмична активност, при възникване на земетресения на територията на Бургаска 

област би могло да се очаква възникването на огнища на поражения със значителни 

повреди и разрушения на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти, паника 

сред пострадалото население, мащабите и характера на които ще се определят от 

времето /часа/ на възникването на събитието и годишния сезон. 

Сериозни щети ще понесе електроснабдяването. Огнищата на поражение, 

които биха се създали, ще се характеризират със значителни повреди и разрушения 

на сгради, фундаменти на електрическите съоръжения, събаряне на стълбове от 

електроразпределителната мрежа, излизането извън строя на основни електрически 

подстанции и въздушни електропроводи, което ще доведе до нарушаване на 

нормалното електрозахранване на промишлени и битови консуматори. Възможни са 

и пожари в трафопостовете и възловите станции. 

 Нарушена ще бъде и целостта на водопроводната мрежа от разрушаване на 

помпени станции, водопроводните и водоподаващите съоръжения. Ще възникнат 

сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите и мостовете, както и нарушения 

по транспортно-комуникационната система и обществената далекосъобщителна 

мрежа на територията на областта. 

Особено тежка обстановка след земетресения ще бъде създадена от 

нарушаване цялостта на продуктопроводите на територията на областта, по които се 

транспортират петролни продукти, природен газ и газ етилен. От разрушаване на 

тръбопроводите за течни продукти е възможно замърсяването на значителни земни 

площи, на водоизточници и водоеми, а при наличието на източници на запалване в 

района на авариите е възможно възникването и на крупни пожари. 

Разрушаването на магистралните тръбопроводи за природен газ или на 

етиленопровода от "Лукойл-Нефтохим-Бургас‖ АД към ―Полимери‖ - Девня ще 

предизвика възникването на пожари и експлозии от способността на метана и 

етилена да образуват с въздуха взривоопасни смеси. 

При земетресения от 7
-ма 

и по-висока степен по скалата на Медведев - 

Шпонхойер - Карник се очакват сериозни въздействия върху жилищния и 

обществения сграден фонд, върху заведенията с масово пребиваване на хора, върху 

стари обекти и съоръжения, проектирането и изграждането на които е осъществено 

на базата на изчисления по нормативи за антисеизмичност до 6
-та

 степен на 

въздействие. 

НАВОДНЕНИЯ 

Територията на Бургаска област попада в район с изразен средиземноморски 

валежен режим - с максимум на валежите в края на есента и началото на зимата и с 

минимум - през лятото. 

На територията на Бургаска област наводнения могат да се получат в 

резултат на: 

  Поройни и продължителни валежи от дъжд след бързо интензивно 

снеготопене и формиране на висока вълна; 

  Скъсване на язовирни стени, вследствие преливане през короната при 

формиране на висока вълна, причинено често от неправилна експлоатация, липса на 

техническа поддръжка или след възникване на земетресение; 

  Високи вълни по Черноморското крайбрежие след силен щорм или след 

земетресение с епицентър във вътрешността на морето. 

Наводненията са природни явления, което не могат да бъдат предотвратени. 

Някои човешки действия и промяната на климата обаче, допринасят за увеличаване 

на вероятността от наводнения и неблагоприятните последици от тях. 
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Наводненията са стихийни бедствия, които като природни феномени се 

пораждат от силно нарастване на речния отток, вследствие на поройни дъждове 

паднали за кратко време, продължителни интензивни дъждове или снеготопене. 

Наблюдават различни видове наводнения като речни наводнения, внезапни 

наводнения, наводнения на населени места, и наводнения на крайбрежни райони, 

причинени от морето. По отношение на своята интензивност, повторяемост и 

въздействие наводненията могат да бъдат различни, а в зависимост от 

териториалния им обхват - местни /локални/ и  мащабни. 

Наводнения с различна степен на интензивност и мащабност са възниквали и 

е възможно да възникнат, при определени метеорологични условия. Големи 

наводнения от реките в областта могат да бъдат резултат от покачване водното ниво 

в реките, предизвикано  от дъждове с висок интензитет,  придружени от бързо 

снеготопене. 

Като резултат от високи води, формирани предимно от проливни дъждове, 

паднали за кратко време, или при продължителни валежи от дъжд /по-рядко от 

интензивно снеготопене/ в реките Факийска, Средецка, Айтоска, Ропотамо, 

Дяволска, Луда Камчия, Хаджийска, Ахелой, и от предизвиканите наводнения е 

възможно нанасянето на щети на сгради, пътни и мостови съоръжения, прекъсване 

на защитни диги, заливане на земеделски земи, унищожаване на селскостопанска 

продукция и др. 

С висока степен на риск и фактор за причиняване на наводнения при 

скъсване на земнонасипните язовирни стени са изградените язовири от местно 

значение, които на територията на Бургаска област са 241 . От тези язовири  

потенциално опасни са 17, от които 2 са със скъсани язовирни стени. В техните 

заливни зони попадат населени места, пътно-транспортни, електроразпределителни, 

водоснабдителни и телекомуникационни съоръжения от областта. Причина за 

скъсване на язовирните стени могат да бъдат значителните валежи от дъжд, паднали 

за кратко време, с последващо снеготопене от рязко повишаване на температурите,  

в резултат на което водния обем на някои язовири за кратък период от време може 

да се повиши значително и да застраши сигурността на язовира. 

Предмет на постоянно наблюдение и извършване на ежегодни проверки са 

големите язовири, стопанисвани от експлоатационните дружества "В и К" ЕАД - 

Бургас и "Напоителни системи" ЕАД. Язовирите за питейно водоснабдяване в 

Бургаска област са 3, а тези, стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД са 7.  

От географските и демографски дадености на Бургаска област - Черноморска 

ивица и съсредоточаване на население в големи крайбрежни населени места на 

областта при интензивни морски вълнения би могло да се очаква възникването на 

наводнения в жилищни квартали и обекти в общинските центрове Несебър, 

Поморие, Бургас, Созопол, Царево и Приморско, както и в изградените курортни 

селища и техните зони. 

ЗАСУШАВАНИЯ, ГРАДУШКИ, ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ 

Климатичните особености на страната създават предпоставки за възникване 

на продължителни засушавания, бури, градушки и други, които с проявлението си 

биха причинили значителни материални щети. 

Сушата е метеорологично явление, което в резултат от развиващи се в 

атмосферата микропроцеси, довежда до продължителни безвалежни периоди. 

На практика се говори, както за суша, така и за засушаване. Строго 

разграничаване на двете явления е трудно да се постигне. Разликата се изразява в 

това, че сушата като дълго-трайно засушаване въздейства върху земната повърхност 

и предизвиква промени в хода на другите метеорологични елементи /главно 
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изпарения от почвата и влажност на въздуха и почвата/. Възникналите съществени 

промени в почвените и биологичните процеси създават условия за нанасяне на 

сериозни щети и се възприемат като бедствие. 

Като се отчита обстоятелството, че засушаването /сушата/ е съпроводено с 

последващо безводие, основен проблем при такива условия се явява търсенето и 

разкриването на възможности за използване на алтернативни водоизточници. 

СИЛЕН ВЯТЪР 

Под силен вятър се разбира вятър със скорост равна и по-голяма от 14 м/сек. 

По скалата на Бофорт, вятър със скорост до 20 м/сек се нарича щормови, а над 32 

м/сек - ураганен. 

 Силните и ураганните ветрове могат да бъдат причина за редица аварии и 

разрушавания по въздушните линии от електроразпределителната мрежа с 

национално или регионално значение, на сгради и съоръжения. В резултат на силни 

ветрове е възможно събарянето на стоманобетонните и железорешетъчните 

стълбове от електропреносната мрежа, за възстановяването на които, особено в 

полупланинските и планинските силно пресечени райони на областта, ще бъде 

необходим по-дълъг период от време. 

 Вълнение на морето над 7 бала би довело до възникване на разрушения и 

наводнения на брегови обекти, на съоръжения и на морски съдове. Може да се 

очаква нарушаване на ритъма на дейност в ―Пристанище-Бургас‖ ЕАД. При силен 

щурмови вятър се очакват сериозни поражения в бреговия свързочен комплекс, 

аварии на кораби стоящи на кей или на рейд.  

СНЕЖНИ БУРИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 

Под снежна буря се разбира отвяването, пренасянето и натрупването на 

голямо количество сух сняг, с което се затруднява движението по пътищата и 

магистралите. Това явление възниква обикновено при силен снеговалеж с 

отрицателни температури на въздуха и скорост на вятъра над 5-6 м/сек. За Бургаска 

област явлението е характерно за планинските райони, в които попадат общините 

Руен, Сунгурларе, Поморие, Карнобат, Айтос. 

На територията на областта градоносните облаци се проявяват през месеците 

юли - август, а през месеците януари - март са възможни снежни бури и 

обледявания по електропреносната мрежа. 

В резултат на обилни снеговалежи и снегонавявания при зимни условия е 

възможно въвеждането на временни ограничения или затваряне на пътни участъци 

от Републиканската пътна мрежа Бургас - Варна, Бургас - Малко Търново, Карнобат 

- Шумен /Ришки проход/, Айтос - Сунгурларе, Айтос - Руен, Бургас - Средец /по 

направление Елхово/. При по-сложна обстановка, причинена от комплексни 

метеорологични фактори през зимните месеци, може да се стигне до ограничена или 

пълна непроходимост на четвъртокласните пътища и участъци на територията на 

общините от планинските и полупланинските райони на областта, в т. ч. общините 

Малко Търново, Руен, Царево, Сунгурларе, Несебър, Поморие. 

Обледяванията като природни явления възникват при температура на въздуха 

между 0 градуса и минус 2 до минус 4 градуса по Целзий. Скоростта на вятъра 

варира от 0 и 3 до 5 м/сек, а относителната влажност на въздуха - между 95 и 100 %. 

В периода от м. ноември до м. март, и главно през месеците декември и 

януари, тези метеорологични условия са характерни за територията на Бургаска 

област. Свързани са с обледявания на електропреносните мрежи, които създават 

предпоставки за възникване на аварийни ситуации. Обледяванията по въздушните 

електро преносни мрежи са характерни за общините от планинските и 
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полупланинските, като общините Руен, Сунгурларе, Несебър, Айтос, Малко 

Търново. 

СВЛАЧИЩА И СРУТИЩА 

Възникването и развитието на нови, както и активизирането на стари 

свлачища и срутища, може да се разглеждат като вид природно бедствие. И колкото 

по ненавременни са мерките по тяхното ограничаване и развитие, толкова 

вероятността за тежки последици от тях се увеличава. 

Появата и активизирането на свлачищните и срутищните процеси се 

определя от динамиката на горните хоризонти на земната кора, обект на 

инженерната дейност на човека. Тя се определя от ендогенните (вътрешни) и 

екзогенни (външни) процеси, които пряко въздействат върху инженерните 

съоръжения. Именно към екзогенните процеси спадат изветрянето, абразията, 

повърхностната ерозия, русловите процеси, калнокаменните порои, свлачищата, 

срутищата, сипеите, ерозията, пропадането на льосовите почвени слоеве, 

обрушаване и слягане над подземни минни изработки, слягането под съоръжения и 

други. 

На територията на Бургаска област са регистрирани 62 свлачища, 17 от които 

са по Черноморското крайбрежие, а 45 са регистрираните крайпътни свлачища.  

Развитието на морската абразия е една от причините за активизирането на 

стари и проявлението на нови свлачища и срутища в различни участъци по 

Черноморското крайбрежие, на пътища и крайпътни участъци от Републиканската 

пътна мрежа в областта. Нанасят се щети от засягането или разрушаването на 

съоръжения и обекти, изградени върху свлачищни терени. 

Крайпътните свлачища създават неблагоприятни условия за нормалното 

движение по Републиканската пътна мрежа, особено когато засягат участъци от 

важни пътища, като Айтос - Провадия, Дюлински проход, Малко Търново - Босна. С 

особена сложност и значителни последствия са проявилите се свлачища, които в 

своя обсег засягат важни пътни съоръжения /мостове/ или елементи от техническата 

инфраструктура в областта /водоснабдителната система, електро преносната и 

телекомуникационна мрежи/. 

АВАРИИ ПО ТРАСЕТАТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПРОДУКТОПРОВОДИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА 

За целите на производствената дейност и за нуждите на потребителите на 

получаваните продукти в "Лукойл-Нефтохим-Бургас" АД, по изградената мрежа от 

магистрални тръбопроводи към и от дружеството се транспортират различни по вид 

течни петролни суровини и продукти. Диаметърът на тръбопроводите е Ф 325/8 мм, 

а налягането на продукта е 64 атм. Компресорните станции на територията на 

областта са 12 на брой. Обемът на петролния продукт за един километър от 

дължината на трасето е 75 куб. м. От "Лукойл-Нефтохим-Бургас" АД към 

"Полимери" - Девня е изграден и се експлоатира магистрален тръбопровод за 

етилен. 

Етиленът представлява безцветен газ, със слаба сладникава миризма. Горлив 

газ - гори със светъл пламък. Има температура на самовъзпламеняване 540 градуса 

по Целзий. С въздуха образува взривни смеси, с граници на взривяемост 3 - 32 

обемни %. 

През територията на Бургаска област преминават газопроводи за природен 

газ, които са собственост на "Булгаргаз" ЕАД. Трасетата на продуктопроводите са с 

диаметри както следва и пресичат територията на областта в следните участъци: 

  от с. Трънак /община Руен/ до с. Черница /община Сунгурларе/ – 2 Ф 1200 + 

Ф 700 ; 
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  от с. Лозарево /община Сунгурларе/ до товарния портал на ―Лукойл-

Нефтохим-Бургас‖ АД – Ф 500 ; 

  от товарния портал на ―Лукойл-Нефтохим-Бургас‖ АД до фирма ―Промет‖ 

– с. Дебелт /община Средец/ – Ф 400 . 

Природният газ е със съдържание на метан в количество над 98%. Метанът е 

газ без цвят и мирис, с температура на самовъзпламеняване 650 - 750 градуса по 

Целзий, граници на взривяемост на смеси с въздух 5 - 15 обемни %, пожарно и 

взривоопасен. При натравяне предизвиква т. нар. "кислороден глад", а при допир 

предизвиква измръзване по откритите части на тялото. Гасенето на пожар се 

осъществява чрез използването на въздушно – механична пяна. 

С осигуряването на сигурна защита, контрол и наблюдение върху 

експлоатационните параметри на съоръженията и елементите от 

продуктопроводната мрежа се снижават рисковете от възникването на аварии и 

инциденти, както от експлоатационен характер, така и от преднамерени човешки 

действия /терористични актове, опити за кражби и др./. 

ПОЖАРИ 

   Пожари могат да възникнат в: 

 Обектите и фирмите от държавния и частния сектор; 

 Обектите на горското и селското стопанство; 

 Обектите, свързани с масово пребиваване на хора; 

 Обществените сгради и жилищата на населението. 

По своите мащаби пожарите могат да възникнат като локални, но ако са 

неовладяни своевременно, те могат да придобият характер на крупни. 

Вероятност от възникване на крупни пожари съществува в обекти, фирми 

или складове от областта, които произвеждат, използват и съхраняват 

/транспортират/ за производствените или търговските си цели, големи количества 

петролни, различни по вид химически или други пожароопасни и взривоопасни 

продукти. 

Вероятност от възникване на големи пожари са петролните бази, 

бензиностанциите и газостанциите. В складовите бази на "Нафтекс-Петрол" ЕООД – 

Петролна база Бургас, "Лукойл-Нефтохим-Бургас" АД и НТ "Росенец" се съхраняват 

големи количества и различни по вид петролни и химически продукти. 

 По характера на своята дейност "Пристанище-Бургас‖ ЕАД също 

представлява пожароопасен обект, предвид на обработката, съхранението, 

претранспортирането от танкер - цистерна и обратно на различни химически опасни 

продукти. 

Значителни материални и екологични щети, със загуба на горски фонд, могат 

да бъдат причинени от горските пожари. Възникнали върху терени, 

възпрепятствуващи тяхното своевременно овладяване и ликвидиране, горските 

пожари могат да прераснат в масови. Сам по себе си такъв пожар не може да се 

разглежда като вид "природно бедствие", но възникнал върху труднодостъпни или 

изолирани полупланински или планински местности и съпроводен от 

неблагоприятни метеорологични условия - силен вятър и продължително 

засушаване, разраствайки се, може да обхване обширни територии и да придобие 

мащаби, които го квалифицират като "природно бедствие". 

 Общата площ на горския фонд в Бургаска област възлиза на 317 640 ха, от 

които 44 166 ха са иглолистни и 28 596 ха – широколистни гори.  

Новосъздадените култури в областта са 5 336 дка, от които 3 500 дка в 

Държавното лесничейство Средец, където след възникналите в предишни години 
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горски пожари, отличаващи се с изключителна сложност, продължителност и 

мащабност, бяха унищожени големи горски масиви. 

По отношение на пожарната опасност горите са разделени в два класа. От тях 

37 % са с висока пожарна опасност. Най-застрашени в пожарно отношение са 

Лесничействата в областта с големите иглолистни масиви, които заемат 30% и 

повече от залесената им площ. Такива са Лесничействата в Средец – със 79% гори 

от първи клас на пожарна опасност, Карнобат – 67 %, Садово – 59% и Бургас – 45 %. 

Потенциална опасност от възникване на пожари представляват 

предприятията, които работят с лесно запалими течности, синтетични и дървени 

материали, като "Булес-Кроношпан България‖ – Бургас и "Пластмасови изделия" 

АД – Средец.. 

ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

В обектите, фирмите или складовете, в които се произвеждат, преработват, 

съхраняват и/или транспортират различни по вид и количества промишлени отровни 

вещества /ПОВ/, лесно запалими течности /ЛЗТ/, взривоопасни и експлозивни 

материали, е възможно възникването на аварии или инциденти, мащабите и 

характера, на които ще зависят от вида и количеството на източника на замърсяване, 

от начина на неговото отделяне в околната среда, от метеорологичните условия в 

момента на аварията, от характера на местността по посоката на разпространение на 

образувалия се отровен облак. В резултат на това може да се очаква  отделянето на 

силно отровни и токсични химически вещества, с опасност за населението, 

попаднало в опасните зони, за компонентите на околната среда, за водите и почвите. 

Крупен обект на химическата промишленост в Бургаска област, който се 

отличава с определено високо ниво на риск за работниците и служителите, за 

населението от близко разположените селища и обекти, и за околната среда, е 

"Лукойл-Нефтохим-Бургас"АД. В производствената, експлоатационната, и 

транспортно-експедиционната номенклатура, в  изградените резервоарни емкости от 

складовото стопанство на дружеството се включват силно отровни, пожароопасни, 

взривоопасни и токсични химически продукти. 

Обектът е разположен в непосредствена близост до населени места и обекти, 

включително и до областния център, поради което при възникването на 

производствени аварии с по-големи мащаби може да се очаква при определени 

условия да възникнат и да се развият огнища на химическо заразяване със 

значителни въздействия и поражения. 

 При производствени аварии на амонячно-хладилните инсталации в обектите 

или складовете на хранително-вкусовата промишленост, също може да се очаква 

възникването на огнища на химическо заразяване, от които могат да бъдат засегнати 

както работниците, така и населението от прилежащите райони. 

Потенциална опасност от възникване на аварии със създаване на крупни 

огнища на поражение са предприятията, които работят с лесно запалими течности, 

синтетични и дървени материали. В "Пристанище-Бургас‖ ЕАД се извършват 

товарно разтоварни дейности на различни по вид продукти - течни, твърди, 

прахообразни, количествата на които многократно надвишават границите, съгласно 

Наредба № 2/1990 г. При създадена аварийна ситуация може да се очакват различни 

по характер и мащаби последствия и щети - материални, екологични и със загуба на 

хора, предвид разположението на обекта в централната част на областния град. 

За автоцистерните с химически продукти, които превозват опасни вещества 

за претоварване в "Пристанище-Бургас‖ ЕАД или в складовата база на НТ 

―Росенец‖, е определен специален задължителен маршрут от ―Лукойл-Нефтохим-

Бургас‖ АД  до крайните обекти, с цел намаляване до минимум на предпоставките 
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за възникване на аварии или катастрофи при превозването на опасни товари чрез 

автоцистерни. 

Потенциална опасност от възникване на аварии и инциденти с промишлени 

отровни вещества представлява и транспортирането на опасни продукти с авто и ж. 

п. цистерни на територията на областта, чийто основен производител или краен 

потребител се явява "Лукойл-Нефтохим-Бургас" АД. 

В района на ж. п. гара "Дружба" се разпределят и получават различни 

химически товари чрез ж. п. цистерни. Специфичните условия на района, през който 

преминава и ж. п. линия Бургас – София, в участъка между гарите ―Долно езерово‖ 

и ―Дружба‖, са наложили въвеждането на устройство за Автоматично регулиране 

движението на влаковете /АРДВ/ от страна на ―Лукойл-Нефтохим-Бургас‖ АД. При 

възникване на необходимост от аварийно прекъсване на ж. п. транспорта в гаровата 

отсечка /при загазоване, пожар, бедствия и др./, с изрична Инструкция на 

дружеството са определени задълженията и действията на дежурния екип в ОГД по 

въвеждането на АРДВ. 

В районите на ж. п. гарите Карнобат и Айтос, предвид предназначението им 

като разпределителни, също се съсредоточават значителни количества опасни 

товари на ж. п. цистерни, представляващи реална опасност от възникване на 

аварийни ситуации. 

Проблемите с депонирането и съхраняването на негодните за употреба 

пестициди в Бургаска област са разрешени или чрез прилагането на технологията на 

―Балбок инженеринг‖ /депониране в Б-Б-кубове/ или чрез събирането, 

преопаковането и складирането на препаратите в защитно осигурени и охраняеми 

складови помещения. Вторият начин на съхранение на негодните препарати при 

определени условия /умишлени действия/ може да  доведе до възникване на огнища 

на химическо замърсяване с опасни последствия за прилежащото население и 

околната среда. 

РАДИАЦИОННИ АВАРИИ 

При авария в атомната електроцентрала в Козлодуй, или в АЕЦ извън 

територията на страната, в зависимост от метеорологичната обстановка и при 

създадени условия за трансграничен пренос на радиоактивни вещества може да се 

очаква радиоактивният облак да достигне и да обхване територията на областта. 

Радиоактивните вещества, пренесени с облака, могат да попаднат и да се утаят във 

водите на откритите водоеми, върху повърхността на почвата и в приземните 

въздушни слоеве. В радиоактивния облак е възможно да се съдържат и т. 

нар.‖горещи частици‖ /частици от разпрашеното и изхвърлено във въздуха ядрено 

гориво от реактора/, при което може да се очаква наличието на два и повече изотопи 

в него. 

Източници за повишаване на радиационния фон, в отсъствието на 

регистрирани инциденти или аварии в атомни централи, може да бъде използваната 

в различни производства, лаборатории и медицински центрове контролно-

измервателна или диагностично-изследователска апаратура с източници на 

йонизиращи лъчения. За недопускане на инциденти с източници на йонизиращи 

лъчения, следва да се спазват изискванията на  разработената нормативна база в 

страната, чрез провеждането на контрол от страна на оторизираните институции по 

тяхното правилно използване, съхраняване и унищожаване при необходимост.  

РАЗЛИВ НА НЕФТОПРОДУКТИ 

Морско крайбрежие на Бургаска област съчетава разнообразна природна 

среда и изграждането на курортни селища и зони, развити пристанища, 
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индустриални обекти, военно морски бази и гражданско летище в непосредствена 

близост. 

 Морският трафик в крайбрежната зона, в териториалните води на страната, в 

прилежащата зона и в открито море, както и превозът на товари, в т. ч. опасни 

субстанции, са свързани с риск от аварии или инциденти с плавателни съдове в 

открито море и в крайбрежните обекти, обслужващи товароразтоварните и 

претоварни дейности на различните по вид и количества химически продукти. 

Всичко това създава вероятност от замърсяване на морските води. Замърсяването, 

особено ако е в резултат на инцидентен /авариен/ разлив и при наличието на 

екстремални метеорологични условия, каквито се наблюдават при засилена 

щурмова активност, може да представлява изключителна опасност, свързана с 

последващи големи материални и човешки загуби, както и икономически 

последствия. 

ЖЕЛЕЗОПЪТНИ И АВТОМОБИЛНИ КАТАСТРОФИ 

През територията на Бургаска област преминават основни железопътни 

пътища, пътища от Републиканската пътна мрежа и магистрални пътища, по които 

се транспортират различни по количества и вид химически, пожаро  и взривоопасни 

продукти. 

Основен потребител и производител на продукти на химическата 

промишленост е "Лукойл-Нефтохим-Бургас" АД. 

Главен товарно - разтоварен комплекс за различни по вид и опасност товари 

е Пристанище  Бургас АД. На железопътна гара Карнобат, предвид географското и 

разположение и значението й като разпределителна гара, се съсредоточават 

железопътни цистерни с различни химически товари. Това не изключва 

възможността от възникване на критични ситуации. 

Превозването на химически продукти чрез автотранспортни средства също 

може да доведе до аварийни ситуации. При аварии или катастрофи с железопътни 

или автоцистерни е възможно да се получат разливи на химически опасни или 

токсични продукти, свързани със загазоване на различни по мащаби райони, със 

замърсяване на почви от разливане и на водоеми от просмукване на продуктите. 

С най-голяма вероятност от възникване на ПТП и други автоаварии са 

пътните участъци Бургас - Карнобат - Сливен - по направлението Бургас - София, 

"Лукойл-Нефтохим-Бургас" АД - НТ "Росенец", Айтос - Провадия, Карнобат - 

Шумен. 

БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ 

Съществуващите производствено-икономически условия и структури на 

селското стопанство в областта и нейното географско разположение в пограничен 

район, при наличие на данни за влошаване на международната епизоотична и 

епифитотична обстановка и недостатъчен контрол при търговия и вносно-износен 

режим с живи животни и продукти от тях, могат да се създадат условия за 

възникване на огнища на биологично заразяване. 

 Вероятност от възникване на огнища на биологическо заразяване в областта, 

като последствия от регистрирани такива от съседна Република Турция, са 

възможностите от безконтролното преминаване на заразени животни в наши 

територии. Своевременното откриване и провеждане на необходимия обем от 

мероприятия по ограничаването и ликвидирането на възникнало биологично огнище 

на заразяване са в основата на борбата с възникнали епизоотии. 

2. Определяне на потенциално-опасните обекти и критичната 

инфраструктура в Бургаска област 
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2.1. Определяне на значимите критични места и потенциално опасните 

обекти  (инфраструктура, производства) на територията на областта; 

В Бургаска област работи значим обект на химическата промишленост, 

пристанищен комплекс с широк спектър на дейности, обекти и фирми от държавния 

и частния сектор, дейността на които е свързана с производството, съхранението, 

преработването и транспортирането на промишлени отровни вещества /ПОВ/, 

леснозапалими течности /ЛЗТ/, взривоопасни и експлозивни материали. При 

възникване на производствени аварии или инциденти, пожари, взривове или 

експлозии, е възможно създаването на огнища на химическо заразяване с отделяне 

на силно отровни и токсични химически продукти. 

 Значим обект на химическата промишленост в Бургаска област е "Лукойл-

Нефтохим-Бургас" АД. В производствената, експлоатационната и транспортната 

номенклатура на дружеството се включват силно отровни, пожарно, взривопасни и 

токсични химически продукти.  

―Пристанище-Бургас‖ ЕАД извършва дейността си на три вътрешно-

административно обособени пристанища и една складова база. По смисъла за 

съхранение и обработване на опасни товари ―Пристанище Бургас‖- ЕАД не 

разполага с парково стопанство за продукти и суровини. Дейностите на 

товародателите /товарополучателите/ се организират и осигуряват в съответствие с 

изискванията на съществуващата законова уредба. 

 Терминал “Изток‖. Основните дейности са свързани със зареждането на 

транспортните средства на Пристанището с горивосмазочни материали /бензин, 

дизелово гориво и масла/. Наличието на леснозапалими, пожарно и взривоопасни 

продукти определя терминала като потенциално опасен. 

 Терминал “Запад”. Поддържа се парк за горивосмазочни материали /бензин, 

дизелово гориво и масла/, с които се зареждат транспортните средства на 

Пристанището.  

 Терминал “Насипни товари” – 20 А корабно място. Дейността на  този 

обект  е свързана с извършването на товарно - разтоварни  дейности  на  различни 

видове наливни  товари. Основната част се пада на нефтопродуктите, в това число 

бензини, всички видове газьол, керосин и моторни масла. В района на терминала е 

изградена площадка с резервоарни емкости за съхраняване на спирт. 

Нефтопродуктите, както и спиртът, са от клас № 3 по ИМКО. Свойствата на 

обработваните продукти, като лесна възпламеняемост, взривяемост и изпаряемост, 

са потенциална опасност от възникване на пожари и взривове, с отделяне на 

отровни и токсични продукти, и създаване на вторични огнища на поражения. 

 Хладилен склад. Изграден е за съхранение на хранителни продукти. 

Хладилната инсталация работи с амоняк /като количество около 4 тона/, което 

определя обекта като потенциално опасен. 

 Допълнително в района на Пристанище АД се съхраняват временно насипни 

товари, като сяра на прах, амониева селитра, суперфосфат, фиросилиций и други, 

които при определени условия биха създали потенциална опасност от възникване на 

аварийни ситуации. Потенциални рискове от евентуални пожари и разливи на 

горивосмазочни материали съществуват и от обслужването на влаковите 

композиции на площадката на Пристанището. От 20-А корабно място към 

намиращата се в съседство складова база на ―Петрол‖ е изграден магистрален 

тръбопровод за течни горива. 

При аварии в хладилните инсталации с хладилен агент амоняк, които 

обслужват обекти или складове на хранително-вкусовата промишленост, при 

изтичане, разпръскване и последващо разпространение на амоняк е възможно 
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създаването на огнища на химическо заразяване, от мащабите на които може да 

бъдат засегнати както обслужващия персонал, така и население от прилежащи към 

обектите райони. С амоняк работят фирмите: ―Лукойл-Нефтохим-Бургас‖ АД, 

Хладилната база на ―Пристанище-Бургас‖ ЕАД  /4 т/, ―Пиргосплод‖ АД  /2,5 т/, 

―Булджак‖ АД /5 т/, които са разположени в близост или на територията на 

областния център и фирма ―Трест-Б-Дистрибюшън‖ АД /1 т/ – с. Вресово, община 

Руен /1 т/ 

 За целите на различните видове производства в обект ―Булес-Кроношпан‖ 

България АД в гр. Бургас се използва дървесина. Струпването на големи количества 

в откритите за целта складове прави обекта пожароопасен. 

Потенциална опасност от възникване на аварии със създаване на крупни 

огнища на поражение са предприятията, които произвеждат, използват, съхраняват 

или транспортират лесно запалими течности, втечнени газове и други токсични, 

взривоопасни и пожароопасни вещества /пласт-маси, синтетични влакна, лепила на 

химическа основа, торове и други, като ―Булес - Кроношпан България― – Бургас, 

―Теком-Унимат‖ – база с. Черно море /община Бургас/, ―Летище-Бургас‖, ―Нафтекс 

Петрол‖ ЕООД – Петролна база Бургас, ―Топливо‖АД – София – база Бургас, ПСБ – 

Карнобат, ―Хемус-Марк‖ АД – Бургас, ―Трансвагон‖ АД – Бургас, ―Черно-морско 

злато‖ АД – Поморие, ―Винсиндустрийс‖ АД – с. Венец, община Карнобат, ―Пласт-

масови изделия‖ АД – Средец.  

2.2 Определяне на потенциално опасните обекти и критичната 

инфраструктура в областта 

Община Айтос 

- Авто и жп - цистерни превозващи ПОВ при преминаване през територията 

на общината – при транспортно произшествие в / или в опасна близост до гр.Айтос 

ще застрашат здравето и живота на населението.  

- Потенциално опасните язовири: 

Язовир „Съдиево– 1,-2‖ – при скъсване застрашава населението на с.Съдиево; 

 Язовир „Парка‖ - при скъсване застрашава населението на гр.Айтос; 

- Бензиногазостанции: 

Бензиногазостанция ―Петрол‖ АД  гр. Айтос 

Бензиногазостанция ―Роад Стар‖ гр. Айтос  

Бензиногазостанция ―Орел-2001‖ гр. Айтос  

Бензиногазостанция ―Аетос-газ‖ООД гр. Айтос 

Газостанция ―Автогаз-3‖ООД гр. Айтос 

ще застрашат при авария населението живеещо в близост до тях. 

- Продуктопроводи- 

- "Лукойл - Нефтохим" - Бургас - АД за "Химко" - Девня.Навлиза в общината 

източно от с.Съдиево, западно от с.Дрянковец, западно от с.Мъглен, източно от 

с.Пещерско. Подава се дизелово гориво и етилен по отделни успоредни 

тръбопроводи изпълнени подземно.Етиленът е взриво и пожароопасен, а 

температурата му на самовъзпламеняване е 540 градуса. При възникване на 

производствени аварии, е възможно създаването на огнища на химическо заразяване 

/ОХЗ/ с отделяне на силно отровни и токсични химически продукти. 

Община Бургас 

На територията на община Бургас са разположени крупни обекти на 

химическата , дървопреработващата , текстилната промишлености, които 

произвеждат, съхраняват, преработват и транспортират промишлени отровни 

вещества , лесно запалими течности, взривоопасни и експлозивни материали . 
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Като потенциално опасни обекти по степен на уязвимост, важност и риск за 
населението и околната среда могат да бъдат  категоризирани следните обекти: 

Община Бургас се отличава с относително висока степен на 

индустриализация, като основно промишлените и производствени предприятия са 

съсредоточени в три зони: Северна промишлена зона, Южна промишлена зона и 

зона на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Характерът на икономическите 

субекти и функционирането на предприятия от различни отрасли на икономиката 

на територията на Община Бургас създават потенциални предпоставки за 

възникване на различни по мащаби и последствия с неблагоприятни ситуации, 

свързани с потенциален риск за населението и околната среда. 

Като потенциално най - опасен обект на територията на общината се 

определя "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. В производствената, 

експлоатационната и транспортна номенклатура на рафинерията като изходни, 

междинни и крайни продукти се включват химически вещества, чието емитиране 

във въздуха при евентуално бедствие създава реална заплаха за живота и здравето 

на служителите на дружеството и населението от прилежащата територия. 

Прогнозирането на обстановката при евентуално бедствие, промишлена 

авария или аварийна ситуация в дружеството, които с голяма вероятност биха 

създали риск, се определя от следните фактори: 

 Широк спектър производствена номенклатура; 

 Съхраняване на големи количества химически суровини и продукти; 

 Разположение на обекта в непосредствена близост до населени места: 

кв. Долно Езерово-1.5 км., с. Братово-5 км., кв. Лозово - 6 км., гр. Бургас - 10 км.; 

 Непрекъснат технологичен процес в дружеството, отнася се към 

пожароопасните, газоопасните и взривоопасните. 

"Пристанище Бургас" ЕАД е с предмет на дейност обработка, съхранение 

и експедиция на всички видове генерални, насипни и наливни товари. Общо 

на източното, западното и пристанището за насипни товари се експлоатират 25 

кейови места - обработват се генерални товари и метали, метали в пакети, 

оборудване и насипни товари; въглища, руда и концентрати /в тиловата част на 

корабните места има и открити складови площи за насипните товари/; метали, 

машини и контейнери; има построен хладилен склад с площ 8300 м2. 

По проект, финансиран от Японската банка за развитие се работи по 

разширение на Пристанището - ще се изграждат два нови терминала - Контейнерен 

и за обработка на Ро-ро кораби и фериботи. 

Нефтено пристанище /Росенец/ - 3 корабни места, но се експлоатира от 

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Обектът е взриво- и пожароопасен. 

Сухото пристанище - основно складов комплекс, има и пещ за изгаряне 

на твърди отпадъци. При потенциално бедствие или създадена аварийна ситуация с 

висока степен на вероятност може да се получи замърсяване на въздуха, 

включително и с прахови частици, като това ще засегне голям брой хора предвид 

разположението на обекта. 

"Кроношпан България" ЕООД се намира в ПЗ "Север", на изхода на 

гр.Бургас към кв. Долно Езерово и е с предмет на дейност производство на 

дървесни плоскости и ламинирани плочи, с непрекъснат технологичен процес. 

Организирани източници на замърсяване са: котли към паркотелна инсталация, 

сушилни инсталации към технологичните линии, аспирации към пресата за ПДЧ, 

аспирация към цех "Ламинирани плочи". Неорганизирани източници на 

замърсяване с прах са възел заприемане и сортиране на отпадна външна стърготина 
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и от пропуски или неуплътнения по тръбопроводите за пневмотранспорт или 

обработващите съоръжения от сушилнитекъм технологичните линии. 

При евентуално бедствие, при неблагоприятни климатични условия и/или 

създадена аварийна ситуация се създават предпоставки за наднормено замърсяване 

на въздуха, като основен проблем е замърсяването с ЛОС и фини прахови 

частици. Потенциално огнеопасен обект. 

"Кох-И-Ноор - ХемусМарк" АД се намира в ПЗ "Север", на ул. "Янко 

Комитов", в непосредствена близост до к-с "Славейков" - 50 м, к-с "Изгрев" е на 

разстояние 600 м, на 825 м е к-с "Зорница", на 1050 м е к-с "Бр. Миладинови" и на 

1125 м е к-с "Възраждане". Предмет на дейност е производство на канцеларски 

материали и консумативи. При евентуално бедствие или създадена аварийна 

ситуация се създават предпоставки за наднормено замърсяване на въздуха, като 

основно това са органични замърсители. 

"Бургаски корабостроителници" АД - намира се в ПЗ "Юг", кв. Победа. 

Източници на атмосферно замърсяване са вани за изваряване на корабна арматура, 

инсталация за подготовка на шлака за бластиращите машини, дробометната 

инсталация, отделение за грундиране и дърводелски цехове. Изградено е и 

пристанище със съответната инфраструктура. 

"Метални панели и конструкции" АД се намира в ПЗ "Юг". Източник на 

замърсяване на околната среда се явява линията за производство на топлоизолация 

на панелите. 

Петролна база Бургас - рисков източник се явява резервоарния парк. При 

евентуално бедствие, авария или земетресение съществува риск от разлив на 

петролни продукти, вкл. и замърсяване на езеро "Вая", оттам и Черно море. 

Обектът е взриво- и пожароопасен. 

"Трансвагон Холдинг" АД се намира в ПЗ "Север", извън жилищни 

райони, като най  близкото разстояние до границите на к-с "Бр. Миладинови" е 

около 300 м, а до к-с "Славейков" над 600 м. Рискови източници са отделение за 

боядисване, отделение за дробоструене, отделение копир, термично отделение към 

цех за студена обработка, ковашко - пресов цех и дърводелна. Потенциална 

опасност се явява замърсяването на въздуха с ЛОС, прах и фини прахови частици. 

"Топлофикация" ЕАД се намира в непосредствена близост с пътя Бургас - 

кв. Долно Езерово, разстоянието до кв. Лозово е 700 м, а до кв. Долно Езерово 

2500 м. Предмет на дейност е производство на топлоенергия, обща инсталирана 

мощност 372 М>У, основно ползвано гориво е природен газ. Потенциален риск при 

бедствие за взрив. 

"Победа" АД се намира в ПЗ "Север", като най - близко разположения ж.к. 

"Славейков" е на около 500 м. 

База за производство на горива - "Ейч-77", кв. Долно Езерово се намира 

в землището на кв. Долно Езерово, в местността "Караянос". Източници на 

замърсяване на околната среда - 4 бр. резервоари всеки по 52 мЗ за бензини и 4 бр. 

резервоари всеки по 36 мЗ за добавки. Потенциална опасност от наднормено 

емитиране на бензен.  Обектът е взриво- и пожароопасен. 

Асфалтова база с кариера, с. Банево е разположена североизточно от 

селото, като на около 500 м е асфалтовата база и на около 1000 м е кариерното 

гнездо  Източници на замърсяване на въздуха са асфалтосмесителите и трошачно 

-сортировъчните инсталации. При североизточен вятър - потенциална 

опасност от замърсяване с прахови частици, оттам риск за населението. 
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Строителна база на "Комплектстрой" и Бетонов възел - обектът се 

намира в ПЗ "Север", в непосредствена близост до ГПСОВ. Потенциална 

опасност от замърсяване с прах. 

Бетонов възел на СМК - обектът се намира в непосредствена близост до 

КАТ. Източник на замърсяване с прах и фини прахови частици. 

“ Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД/Летище- Бургас/  е 

разположено до кв. Сарафово, отстои на около 120 - 150 м от най - близките 

жилищни сгради. Като потенциален източник за замърсяване се явяват емисиите от 

самолетите и резервоарния парк. Обектът е взриво- и пожароопасен. Населението е 

подложено на интензивно шумово замърсяване, особено през летния сезон. 

Инвестиционните намерения на летищния оператор за разширяване на дейността - 

увеличаване броя на полетите и броя на обслужваните пътници, водят до запазване 

на тенденцията за риск за населението, най-вече на кв. Сарафово, от наднормени 

шумови нива. 

Кариера "Върли бряг" се намира в землището на кв. "М. Рудник", а най - 

близките населени места са к-с "М. Рудник" /на 2200 м/ и кв. Горно Езерово. 

Източник на замърсяване е Трошачно - сортировъчната инсталация /ТСИ/, като 

основен замърсител е прах и фини прахови частици. 

Кариера Горно Езерово се намира в близост до едноименния квартал. 

Източник на замърсяване е ТСИ, като основен замърсител е прах и фини прахови 

частици. 

Бетонов център на "Главболгарстрой" - обектът се намира в ГО "Юг", 

в близост се намират бетоновите възли на "Благоустройствени строежи" и 

"Метални конструкции", на запад граничи с езеро "Вая". Най - близките жилищни 

сгради се намират на разстояние 400 м източно от обекта. Потенциална опасност от 

дейността се явява замърсяването с прах и фини прахови частици. 

"Булджак" АД - обектът се намира в Южна ПЗ и е с предмет на дейност 

рибопреработка. Използваният хладилен агент амоняк /5 т/ създава потенциална 

опасност за здравето на хората при бедствие или крупна авария. 

На територията на Бургас са построени и функционират над 65 броя 

бензиностанции и газ-станции. Резервоарният им парк ги прави потенциално 

взриво- и пожароопасни при евентуално бедствие. Рискът за населението и 

околната среда е голям предвид факта, че повечето от тях са разположени в 

непосредствена близост до жилищни територии. 

Подписаното тристранно споразумение между България, Русия и Гърция за 

изграждане на петролопровод Бургас - Александруполис с възможност за транзит на 

35 млн.т. нефт годишно и евентуалната реализация на проекта ще предопредели 

риск за евентуално замърсяване на Бургаския залив, както и потенциална 

пожаро- и взривоопасност за резервоарния парк, който ще обслужва трасето. Като 

по-малка се определя потенциалната опасност от замърсяване на почвата по 

трасето на нефтопровода в случай на "скъсване на тръбата". 

В склад на Земеделската кооперация на с. Брястовец за временно съхранение 

са опаковани и под охрана около 130 куб.м. пестициди с изтекъл срок на годност. 

Складираните пестициди са с характер на опасни отпадъци. При евентуално 

бедствие или злонамерена атака съществува потенциален риск за замърсяване на 

почвата, проникване и замърсяване на повърхностни или подземни води. Предстои 

реализацията на проект за окончателното им съхраняване в контейнери "Б-Б 

куб", което ще ликвидира риска за населението и околната среда. 

Като специфичен случай, но задължително изискващ адекватни и 

незабавни мерки за ликвидиране на опасността за здравето на хората, се 
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определят и битови инциденти  със съдържащи Hg(живак) предмети и уреди - 

счупвания на лабораторна и стоматологична апаратура, термометри, ампули от 

автоматични уреди. 

Бургас е важен национален и международен транспортен център. На 

територията на общината са изградени 192.8 км републикански пътища, 

регистрирани са над 147 хил. МПС, в общинския център е добре развита 

системата за обществен превоз на пътници от и за всички жилищни комплекси и 

съставни селища, голям е броят на транзитно преминаващите автомобили, 

особено силно натоварен трафик се регистрира през летните месеци, почти 

ежедневни задръствания на основни пътни кръстовища и улици. 

Поради местоположението на Бургас през територията на общината се 

осъществява чрез автомобилен транспорт транспортиране на токсични вещества 

и опасни отпадъци /съгласно АОК Конвенцията/. Това предопределя висока степен 

на опасност при евентуално бедствие или злонамерена атака. 

Надлез "Владимир Павлов" - директна връзка на движението към к-с "М 

Рудник"; потенциално бедствие и евентуални щети по надлеза ще доведат до 

блокиране на движението. 

Надлез на бул. "Ст. Стамболов" над ж.п. линия, до МБАЛ - директна връзка 

на комплексите "Славейков", "Зорница" и "Изгрев", с. Ветрен, както и от посока 

София към ЦГЧ на Бургас; потенциално бедствие и евентуални щети по надлеза ще 

доведат до блокиране на движението. 

Потенциално опасни язовири „Дермен дере‖, с. Рудник и „яз. „Мандра‖ 

Община Царево 

Потенциално опасни обекти 

1.Базов склад за стари и негодни за употреба пестициди. 

2.Микроязовир „Хаджи Яни‖ 

3.Микроязовир на р.Потурнашка 

4.Река Велека – с.Кости участък 2км 

4.р.Папийска /кв.Василико/ участък 0,5км 

5.Дере заустващо се в пристанищен залив Царево участък 1км 

6.Дере заустващо се в пристанищен залив Ахтопол участък 0,5км 

Община Камено 

На територията на Община Камено е разположен крупен обект на 

химическата промишленост "Лукойл Нефтохим Бургас" – АД гр. Бургас, който 

произвежда, съхранява, преработва и транспортира промишлени отровни вещества 

/ПОВ/, леснозапалими течности /ЛЗТ/, взривоопасни и експлозивни материали. При 

възникване на производствени аварии е възможно създаването на огнища на 

химическо или биологично заразяване /ОХЗ или ОБЗ/ с отделяне на силно отровни и 

токсични химически продукти. 

В производствената, експлоатационната и транспортната номенклатура на 

дружеството се включват силно отровни, пожароопасни, взривоопасни и токсични 

химически продукти .  

"Лукойл Нефтохим Бургас" – АД гр. Бургас -  при възникване на 

производствени аварии е възможно създаването на огнища на химическо или 

биологично заразяване /ОХЗ или ОБЗ/ с отделяне на силно отровни и токсични 

химически продукти. Заводът като цяло е  пожароопасен и  взривоопасен. 

Вероятни ситуации с възможно засягане на  

1.  гр. Камено – пълно разхерметизиране на резервоар 71 ТО1 Б в Парк 

„Етиленов окис‖ с изтичане на  етиленов окис, при скорост на вятъра 1 м/с на 
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височина 10 м., атмосферно състояние „ инверсия ‖ и температура на окръжаващата 

среда 20 градуса по Целзий. 

2.  с. Свобода – пълно разхерметизиране на резервоар Л–1 / Л-2/ в инсталация 

„Етаноламини‖ с изтичане на  амоняк, при скорост на вятъра 1 м/с на височина 10 

м., атмосферно състояние     „ инверсия ‖ и температура на окръжаващата среда 20 

градуса по Целзий. 

Фирма “Бургаски захарни заводи“ АД е разположена на запад от ―Лукойл 

Нефтохим Бургас― АД гр. Бургас. На изток граничи със с. Свобода, на юг с гр. 

Камено , на запад и север   с  обработваеми земи. 

На територията на обекта се съхраняват  3 т. газьол на месец. 

Няма местни мащабни източници на химическо заразяване и пожар при 

възникване на производствена авария. 

“Авес – 94” АД е фирма с промишлени методи за отглеждане на птици. 

Разположена в землището на с. Черни връх – Община Камено. 

Няма местни мащабни източници на химическо заразяване и пожар при 

възникване на производствена авария. 

На територията на Община Камено са разположени и  ―Камено газ‖ ЕООД с 

предмет на дейност – проектиране, изграждане и експлоатация на 

газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения на територията на община 

Камено и продажба на природен газ и няколко бензиностанции. 

От изградените язовири и микроязовири на територията на Община Камено 

единствено язовир “Трояново” стопанисван от ―Напоителни системи‖ ЕАД  и 

язовирите “До селото”, „ Овощна градина” и „Кокичина могила”  с. Винарско и 

„До село‖ – 2 с.Черни връх са потенциално опасни. 

Бензиностанции и газостанции 

 Бензиногазостанция ―Петрол‖ АД  гр. Камено 

 Бензиногазостанция ―Лукойл ― АД гр. Камено 

 Бензиногазостанция ―Селект‖ ООД гр. Камено 

 Бензиногазостанция ―Селект‖ ООД  с. Свобода 

 Метанстанция „Бургусбус‖ - гр. Камено 

 Бензиногазостанция ―Дероси‖ ООД  гр. Камено 

Община Карнобат 

Авто и жп - цистерни превозващи ПОВ при преминаване през територията на 

общината – при транспортно произшествие в / или в опасна близост до гр. Карнобат  

ще застрашат здравето и живота на населението.  

- Потенциално опасните язовири: 

1.яз. „ Голямата река‖ с. Екзарх Антимово – общ. собств. 

2.яз. „ Дермен дере „ с. Сигмен – Раклица – общ. собствен. 

3.яз. „ Ерибой „ с. Церковски – общинска собственост 

4.яз. „ Крушево „ – „ Напоителни системи „ Бургас 

5.яз. „ Церковски‖ -  „ Напоителни системи „ Бургас, 

при скъсване ще застрашат живота и здравето на част от населението на 

община Карнобат и ще нанесат материални щети. 

- Бензиногазостанции: 

1.Бензиногазостанция ―Лукойл‖  / до Ветеринарна лечеб. / 

2.Бензиногазостанция ― Лукойл‖  / срещу гробищата /  

3.Бензиногазостанция ― Барекс‖  / до разклона за Шумен /  

4.Бензиногазостанция ― Сико‖ / до РПС / 

5.Бензиногазостанция „ Капри „ с. Венец 

6.Бензиногазостанция „Билдингза‖ с. Венец 
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7.Газостанция ― Кълвача‖ / пътя за Топливо/ 

8.Газостанция „ Генчев –газ „  / пътя за ж.п. гарата / 

9.Газостанция „ Орало „ – в бившият Хлебозавод 

при авария ще застрашат живота и здравето на населението живеещо в 

близост до тях. 

- Продуктопроводи -"Лукойл - Нефтохим" - Бургас - АД за "Химко" - Девня 

при възникване на производствени аварии, е възможно създаването на огнища на 

химическо заразяване /ОХЗ/ с отделяне на силно отровни и токсични химически 

продукти. 

- Община Малко Търново 

На територията на община Малко Търново са разположени четири 

бензиностанции (2 в гр. Малко Търново, 1 в с. Звездец, 1 в с. Граматиково) и една 

газ станция (гр. Малко Търново). Няма изградени язовири и микроязовири 

Община Несебър 

- Автоцистерни превозващи ПОВ при преминаване през територията на 

общината – при транспортно произшествие в /или в опасна близост до гр.Несебър, 

к.к.Слънчев Бряг, с.Баня, гр.Обзор/ ще застрашат здравето и живота на населението.  

- Потенциално опасните язовири: 

 Язовир „Порой‖ – при скъсване на язовирната стена граничеща с община 

Несебър застрашава част от населението на к.к.Слънчев Бряг. 

      - Бензиногазостанции: 

 Бензиногазостанция ―Лукойл‖ АД  гр. Несебър 

 Бензиногазостанция ―Водолей‖ООД гр.Неребър 

 Бензиногазостанция  гр.Обзор 

 Бензиногазостанция „Атлант Кръстев‖ гр.Обзор 

 Газостанция „Атлант Кръстев‖ гр.Обзор 

 Газостанция 

ще застрашат при авария населението живеещо в близост до тях 

Община Поморие 

- Автоцистерни превозващи ПОВ при преминаване през територията на 

общината – при транспортно произшествие в / или в опасна близост до гр.Поморие  

ще застрашат здравето и живота на населението.  

- Потенциално опасните язовири: 

  Язовир „Ахелой‖ – при скъсване застрашава населението на Сл.бряг; 

- Бензиногазостанции: 

 Бензиногазостанция ―Петрол‖ АД  гр.Поморие 

 Бензиногазостанция ―Авто-Златинов‖ гр.Каблешково 

 Бензиногазостанция ―Анхиало-авто ООД‖ гр. Поморие Бензиногазостанция 

―Маш..завод‖ гр. Поморие 

 Газостанция – двор манастир ―Св.Георги‖ гр.Поморие 

ще застрашат при авария населението живеещо в близост до тях. 

Община Приморско 

1. Язовири. 

- Язовир ― Ясна поляна ―- с. Ясна поляна –собственост на ВиК. 

-Язовир ― Ново Паничарево ― –с.Ново Паничарево –собственост на ВиК. 

2. Бензиностанции и газ-станции. 
- Бензиностанция ― Петрол ― АД клон Бургас – на изхода на гр. Приморско.  

- Бензиностанция – газ-станция -Лукойл-Нефтохим-гр.Бургас.- на пътя 

Приморско – Созопол .  
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- Бензиностанция – газ-станция ООД ― Химпекс ―-на изхода на гр.Китен. 

-Бензиностанция- газ-станция ―Тони ойл‖- на изхода на Приморско. 

Община Руен 

- Авто и жп - цистерни превозващи ПОВ при преминаване през територията 

на общината – при транспортно произшествие в / или в опасна близост до  с. Руен 

ще застрашат здравето и живота на населението.  

- Потенциално опасните язовири: 

Язовир „Ябълчево 2 /Маджарски/‖ – при скъсване застрашава населението на 

с. Ябълчво третокласен път Айтос - Провадия; 

Язовир „Над Вресово‖ - при скъсване застрашава населението на с. Вресово; 

      - Бензино-газостанции: 

 Газостанция ЕТ ‖Зименс‖ Александър Генчев Атанасов - с.Дъскотна 

 Бензиностанция ЕТ ‖Зименс‖ Александър Генчев Атанасов - с.Дъскотна 

 Бензиностанция и Газостанция ‖Бенмар‖ ЕООД, Бенчо Георгиев Бенчев - с. 

Люляково 

 Бензиностанция и Газостанция ‖ТОПТРОНИКС ОЙЛ‖ ООД Ясен Грудов 

Грудов - с. Просеник 

 Бензиностанция ‖Анона Браво‖ ЕООД  Рачо Грудов Грудов – с. Руен 

 Бензиностанция ‖Арташ‖ ЕООД, гр.Бургас Груд Рачев Грудов – с. Сини рид 

 Бензиностанция и газостанция ‖Сокол‖ ООД  гр.Айтос , Красимир Енчев - 

с.Ябълчево 

 Бензиностанция и газостанция ‖Вулкан-2000‖ ЕООД, гр.Ямбол /‖НОЙЛ‖/ 

Назиф Мехмед - с.Вресово 

 Бензиностанция ‖Петрол― Бургас, ул.‖Беласица‖2 - с.Ябълчево 

ще застрашат при авария населението живеещо в близост до тях. 

- Продуктопроводи- 

Газопроводите минават през землищата на селата Люляково, Планиница, 

Рупча, Каравельово, Соколец и Трънак. Подава се етилен по отделни успоредни 

тръбопроводи изпълнени подземно. Етиленът е взривно и пожароопасен, а 

температурата му на самовъзпламеняване е 540 градуса. При възникване на 

производствени аварии, е възможно създаването на огнища на химическо заразяване 

/ОХЗ/ с отделяне на силно отровни и токсични химически продукти. 

Община Созопол 

Бензиностанции и газостанции 

бензиностанция с. Черноморец „Виктория-2‖ ЕООД 

бензиностанция с. Росен „Виктория-2‖ еоод 

Бензиностанция гр. Созопол „Петрол‖ АД – клон Бургас /до к-г „Златна 

рибка‖/. 

бензиностанция и газостанция Созопол-Юг „Тони ойл‖ ЕООД /до 

гробищния парк гр. Созопол/ 

бензиностанция с. Крушевец „Крезон‖ ООД 

Лаборатории – Лаборатория по екология и опазване на морето към БАН гр. 

Созопол – Съхранение на източници на йонизиращо лъчение – изотопи: - Въглерод 

14, и Сяра 35. 

Община Средец 

Потенциално опасни обекти 

Язовири 

 Язовир ― Дачковица‖ – с. Момина Църква 

 Язовир ― Василева кория – с. Момина Църква 
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 Язовир ― Зорница ― – с. Зорница 

 Язовир ― Малката река ― – гр. Средец 

Бензиностанции и газостанции 

 Бензиностанция – ЕТ ― Г + К  и  синове ―-  пътя Средец –Дюлево – Георги 

Стоянов Желязков адрес –гр. Средец ул. Цвятко Радойнов -10 

 Бензиногазостанция ― Средец –О И Л –ООД ― Средец – с. Белила- Управител 

: Димитър Николов Русенов –адрес : гр. Средец  ул. Гео Милев - 14  

 Бензиногазостанция ― И Н С – 2002 – ООД ― улица  ― Никола Попов ― –

Управител : Димитър Николаев Ников – адрес : гр. Бургас ул.  ― Ген. Гурко ― - 29 

 Бензиногазостанция ― ДЕГА – ООД  / Вива – О И Л / - на изхода за Бургас -  

Управител : Христо Христов – адрес гр. Бургас ул.  ― Ген. Гурко ― – 29  

 Бензиногазстанция – ― ИРИДА – К –203 ЕООД ― пътя Средец – Елхово – 

Управител : Нина Темелкова – адрес : гр. Бургас  - ул. Фердинандова – 43  

 Бензиностанция – ― Петрол  - АД ― – на изхода Средец –Бургас  - Управител : 

Светослав Иорданов – адрес : гр. София  ―бул. Черни връх ― – 43 

 Метан станция  ― ЕМИ – ЕООД ― – собственик Дончо Жеков – адрес : гр. 

Бургас 

Пожаротоксични :― Платмасови изделия  ― А Д – гр . Средец – ул. Спартак - № 3 

Община Сунгурларе 

Авто и жп - цистерни превозващи ПОВ при преминаване през територията на 

общината – при транспортно произшествие в / или в опасна близост до гр. 

Сунгурларе  ще застрашат здравето и живота на населението.  

Потенциално опасни язовири: „Черница‖, „Климаш‖, „Церковски‖ „Скала-1 и -2‖ 

3. Изводи от анализа на възможните бедствия 

В Бургаска област е възможно възникването на различни по вид бедствия, 

аварии и катастрофи, които могат да предизвикат значителни поражения и загуби на 

човешки и материални ресурси. 

 Прогнозата за възможните събития показва, че тяхното проявление може да 

доведе до сериозни затруднения в нормалната експлоатация на развитата 

инфраструктура в районите на бедствието, до нарушаване на жизненоважни системи 

на управлението и нормалното функциониране на националното стопанство. 

1. Най-сложна обстановка в областта се очаква да възникне след 

земетресение от висока степен по скалата на Медведев - Шпонхойер - Карник, при 

което вероятно ще бъдат засегнати много населени места, обекти и съоръжения. В 

засегнатите райони се очакват загуби сред населението и разрушения на жилищни, 

стопански и комуникационни мрежи и съоръжения, изграждането на които не е 

съобразено с антисеизмичните норми на строителство. 

2. Потенциален източник за възникване на промишлени аварии със създаване 

на огнища на химическо заразяване от различни по вид, количество и степен на 

въздействие химически продукти, представлява "Лукойл-Нефтохим-Бургас" АД, 

предвид на следното: 

 На територията на "Лукойл-Нефтохим Бургас" АД се съхраняват, 

използват в производствения процес, или се произвеждат силно отровни, лесно 

запалими и взривоопасни суровини, материали и химикали, което ги прави 

потенциално-опасни източници на химическо заразяване при крупна 

производствена авария; 

 При възникване на крупна производствена авария в ―Лукойл –Нефтохим –

Бургас‖АД  загубите на хора и материални ценности могат да бъдат значителни; 
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 След възникване на крупна производствена авария в ―Лукойл -Нефтохим- 

Бургас‖АД ще се образува обширна зона загазоване, в която биха попаднали и 

близко разположените селища и обекти от общините Камено и Бургас; 

 Парковете за втечнени газове представляват потенциална опасност от 

възникване на пожари и експлозии, предвид взривоопасния характер на 

съхраняваните в тях втечнени газове; 

 Предизвиканите разрушения от една крупна производствена авария ще 

бъдат с непредсказуеми последствия, както за изградените обекти и съоръжения на 

територията на дружеството, така и за засегнатите такива извън него; 

 Парковете за съхранение на нефтопродукти на площадките на ―Лукойл –

Нефтохим - Бургас" АД и на НТ "Росенец" са потенциална опасност от възникване 

на крупни пожари и експлозии. 

  Част от проектирането и изграждането на по-старите сгради, съоръжения 

и технологично оборудване е осъществено на базата на изчисления по нормативи за 

антисеизмичност до 7
-ма

  степен по скалата на Медведев - Шпонхойер – Карник; 

 Главната железопътна връзка Бургас - София преминава през дружеството 

и крие потенциална опасност за преминаващите влакови и товарни композиции; 

 От разрушаване цялостта на тръбопроводната мрежа за течни петролни 

продукти е възможно замърсяването на почвите и водите в района на аварията; 

 При аварии по продуктопроводите за природен газ или етилен е възможно 

загазоване на околната среда. При наличието на случаен източник на запалване, 

след насищане на въздуха с газ, са възможни пожари и експлозии, поради 

способността на метана и етилена да образуват с въздуха взривоопасни смеси. 

3. Крупни огнища на химическо заразяване в отделни райони на областта 

могат да възникнат като резултат от промишлени аварии и в другите обекти от 

областта, които произвеждат, използват или съхраняват химически опасни и 

токсични продукти. Аварии могат да възникнат и при транспортирането на опасни 

товари чрез авто, железопътен и воден транспорт, по трасетата на магистралните 

газо и петролопроводи на територията на областта. 

4. Негодните и неприложимите за употреба пестициди в голямата си част са 

събрани и депонирани на специално определени по екологична съобразност 

площадки по технологията на фирма ―Балбок - инженеринг‖ чрез използването на Б-

Б-кубове /общините Созопол, Средец, Айтос, Карнобат, Приморско, Сунгурларе и 

Руен/. Потенциален риск от възникване на огнища на химическо заразяване при 

определени условия /преднамерени и умишлени действия/ продължава да 

съществува в нарочно определените защитно осигурени и охранявани складове, 

където са събрани, преопаковани и подредени за съхранение негодни пестициди 

/складове в Царево, с. Брястовец - за общините Бургас, Поморие и Несебър, и 

Камено/. 

5. При инцидентен /авариен/ разлив на химически опасни субстанции в 

Черно море или в крайбрежно изградените обекти и съоръжения за обработка на 

химически продукти могат да възникнат критични ситуации със значителни 

материални и човешки загуби, и икономически последствия. 

6. Оценявайки възможните неблагоприятни последствия за населението от 

областта при възникване на бедствия, аварии и катастрофи следва да се провежда 

непрекъснато и целенасочено обучение и информиране на населението за способите 

и действията по осигуряване на сигурна  защита и самозащита. 

7. Характерът и последствията от вероятните бедствия и аварии изискват 

поддържането в  готовност за използване на методи и средства за защита на 

населението и националното стопанство, както и провеждането на предварителни 
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мероприятия за недопускане и намаляване на рисковете от тяхното вредно 

въздействие. 

 8. Изключително важно е организирането и провеждането на предварителни 

дейности и особено такива, които позволяват да се направи прогноза за появата 

и/или развитието на дадено природно явление, както и провеждането на 

превантивна работа по снижаване степента на риск и отстраняване на 

предпоставките за възникването на аварии и катастрофи. 

9. При съмнения за поява и развитие на огнище на биологическо заразяване 

свое-временно да се провеждат нужната профилактика, лечение и дезинфекция. 

Незабавно да се определят границите на огнището на биологическо заразяване и 

мерките за неговото ограничаване и пълно ликвидиране. 

10. Обемът и спецификата на спасителните и неотложните аварийно-

възстановителни работи налагат поддържането в постоянна готовност за действие и 

подготовка на органите и силите от областта. 

11. За осигуряване провеждането на спасителните и неотложните аварийно-

възстановителни дейности и за осигуряване на условия за живот на населението в 

бедстващи райони е необходимо да се създават запаси от материално-технически и 

финансови средства, както и да се регламентират реда и начините за тяхното 

използване при необходимост. 

 

 

 

 

Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ 

 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

 

ЗАМИСЪЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Областният управител с помощта на сформирания при необходимост Щаб за 

координация при възникнало земетресение в Бургаска област, чрез предварително 

създаване на групировка от сили , средства и организация за тяхното своевременно 

привеждане в готовност, е задължен да контролира и координира провеждането на  

спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи в районите, 

засегнати от възникналото земетресение. 

Основните усилия трябва да бъдат насочени към зони, където има най-много 

пострадало население. Спасителните работи се организират незабавно за оказване 

на помощ на оцелелите и леко пострадалите, като се използват основните съставни 

части на единната спасителна система, както и доброволните формирования. При 

поискване съгласно плановете за провеждане на СНАВР, може да бъде предоставена 

помощ и от другите части на единната спасителна система. Въоръжените сили 

предоставят помощ при провеждане на СНАВР по заповед на министъра на 

отбраната и въз основа на искане от съответния държавен орган. 

При по-голям мащаб на бедствието се организира непрекъснато нарастване 

на силите чрез привличане на другите части от единната спасителна система, вкл. 

модулите от Министерството на отбраната, специализираните сили и средства на 

поделенията на Министерството на транспорта, на Министерството на икономиката 

и енергетиката, на Българския червен кръст, както и на Изпълнителна агенция 

„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи‖. 

АНАЛИЗ НА ЗЕМЕТРЪСНАТА ОПАСНОСТ 
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Република България е разположена в Средиземно трансазиатския сеизмичен 

пояс, който се характеризира със значителна сеизмична активност. Страната се 

намира под влиянието на девет външни огнища на земетресения и три вътрешни 

сеизмични райони. 

В Средногорския сеизмичен район се включва Тунджанската зона, която 

обхваща горното течение на река Тунджа, с очертани два района с осеви линии на 

разломите Казанлък - Сливен и с. Баня - Котел /магнитут до 6
-та 

 степен и 

интензивност в епицентъра до 9
-та

 степен/. 

Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са 

възможни земетресения и предвид близостта на територията на областта, е 

възможно да бъдат усетени в различни селища и обекти. Такива сеизмични райони 

са Мраморноморския /Турция/ и Ксантийския /Гърция/ райони.  

Попадайки в земетръсна зона, както и в съседство на такива със значителна 

сеизмична активност, при възникване на земетресения на територията на Бургаска 

област би могло да се очаква възникването на огнища на поражения със значителни 

повреди и разрушения на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти, паника 

сред пострадалото население. 

Земетресението настъпва като следствие от натрупване на напрежения и 

деформации в земната кора. Областта на разрушение се нарича огнище на 

земетресението. Началната точка, намираща се под земята в огнището, се нарича 

хипоцентър. Проекцията на хипоцентъра на земната повърхност се определя като 

епицентър.  

По своя произход земетресенията са тектонски и вулканични. По 

дълбочината на хипоцентъра се делят на плитки /до 100 км/, междинни /100-300 км/ 

и дълбоки /300-700 км/. С най-голяма разрушителна сила са плитките тектонски 

земетресения.  

Силата на земетресенията се оценява по техния магнитуд, като се използват 

две скали. Създадената от Рихтер /инструментална/ скала служи за определяне ма 

магнитуда на земетресенията. 

Отчитането на въздействията, които земетресенията оказват върху земната 

повърхност, се извършва по микросеизмична скала на Медведев - Шпонхойер - 

Карник /МШК/, чрез определяне на тяхната интензивност. 

Магнитудът /М/ по скалата на Рихтер характеризира енергията, която се 

отделя в огнището на земетресението т. е силата на излъчените сеизмични вълни. 

Интензивността /I/ по микросеизмичната скала на Медведев - Шпонхойер - 

Карник характеризира силата на въздействието на сеизмичните вълни върху земната 

повърхност. Интензивността се дава в степени - от I до XII, като се определя въз 

основа на три групи признаци: 

    Усещанията на хората и въздействието върху заобикалящите ги предмети; 

  Въздействието върху различните типове сгради; 

  Въздействието върху околната среда, почви, подземни води, изворни води, 

свлачища, срутища и други. 

Въз основа на изготвените за Република България карти на прогнозното 

сеизмично райониране територията на Бургаска област попада в зони с вероятност 

от възникване на земетресения с интензивност от VII - VIII степен по скалата на 

МШК. Въз основа на това може да се направи оценка на опасността от 

земетресения, при което може да се очаква, че огнищата на поражение ще се 

характеризират със значителни повреди и разрушаване на съоръжения и сгради, 

поява на пукнатини в почвата, свличане и срутване на земни пластове, възникване 

на масова паника сред населението. 
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Последствията за населението и за устойчивостта на сградите, съоръженията 

и обектите ще зависят от магнитута на земетресението и отдалечеността на обектите 

от епицентъра. При очаквани въздействия от VII степен по скалата на Медведев – 

Шпонхойер – Карник /МШК/ за Бургаска област, ще бъдат нанесени значителни 

щети и разрушения на сгради и съоръжения. Предвид това, че проектирането на 

значителна част от сградния фонд и съоръженията е извършено преди 1987 г., 

когато започна прилагането на Норми за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони, би могло да се очаква нанасянето на значителни щети и 

разрушения на сграден фонд с опасност за живота на населението при силни 

земетресения  

При земетресения от VIIстепен по скалата на МШК за цялата област и VIII 

степен /за много малка част от територията на община Сунгурларе/ се очаква 

нанасяне на големи щети върху жилищния и обществен сграден фонд, обектите с 

масово пребиваване на хора, обектите от националното стопанство, проектирането и 

изграждането, на които е осъществено преди 1987 г. по съществуващите тогава 

норми за оразмеряване на земетръс. 

Сериозни щети ще понесе електроснабдяването поради излизането от строя 

на основни електрически подстанции, въздушни електропроводи от 110 кV, 

електрическата мрежа - ниско напрежение и голяма част от трафопостовете - ниско 

и високо напрежение. 

Разрушаването на магистралните тръбопроводи за природен газ или на 

етиленопровода от "Лукойл-Нефтохим Бургас" АД за "Полимери" - Девня ще 

предизвика възникването на пожари и експлозии от способността на метана и 

етилена да образуват с въздуха взривоопасни смеси при достигане границата на 

взривяемост. 

От разрушаването на тръбопроводите за течни продукти е възможно 

възникването на крупни пожари, а от изтичането на петролните продукти ще бъдат 

замърсени почвите и водите в районите на авариите. 

Ще бъде засегнато нормалното функциониране на обектите и съоръженията 

на Националната далекосъобщителна система в районите на земетресението. Може 

да се очаква  нарушено движение на превозни средства от прекъсване на участъци 

от пътища и железопътни линии, както и на изградените към тях съоръжения - 

мостове, надлези, тунели и др. 

Възможно е възникването на епидемии. Голяма част от населението ще се 

нуждае от временно настаняване в безопасни зони и лагери, с осигуряване на 

средства и провизии от първа необходимост. 

 ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА РИСКА  

 Бургаска област попада в зона от сеизмичното райониране на страната, с 

вероятност от възникване на земетресения до VII
-ма

 степен по скалата на Медведев - 

Шпонхойер – Карник /МШК/; 

 Най-сложна обстановка се очаква да възникне след земетресение от VII-ма 

степен по скалата на МШК, при което вероятно ще бъдат засегнати много населени 

места и обекти от националното стопанство. В засегнатите райони се очакват загуби 

сред населението и разрушения на жилищни, обществени и стопански сгради, както 

и съоръжения и комуникационни мрежи. 

 При земетресения с висока степен по скалата на МШК,   значител ни щети  

ще бъдат нанесени върху сградите, проектирането и изграждането, на които е 

осъществено преди 1987 г. по съществуващите тогава норми за оразмеряване на 

земетръс.  
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 Очаква се нанасянето на сериозни щети върху елементите и системите от 

инфраструктурата на областта, както и възникване на масова паника сред 

населението; 

 Основен потенциален източник за възникване на промишлени аварии със 

създаване на огнища на химическо заразяване след възникване на силно 

земетресение представлява "Лукойл – Нефтохим Бургас"АД. Очакват се значителни 

жертви както сред работниците и служителите, намиращи се на територията на 

дружеството, така и сред населението от прилежащите райони. 

 Ще се организира построяването и оборудването на временни лагери за 

настаняване на населението от областта, като ще се осигури временното снабдяване 

на това население с материали и стоки за бита. 

ЦЕЛ НА ПЛАНА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Целта на плана за действие при земетресения в Бургаска област е да се 

създаде организация и координация, чрез които да се осигурява своевременно 

ликвидиране на последствията от земетресения. Чрез успешното провеждане на 

спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи след възникнало 

земетресение да се осигури защита и подслон на бедстващото население, на 

животните, както и съхранение на материалните и културни ценности. 

Изпълнението на целта определя следните основни задачи при изпълнението 

на плана: 

 Разузнаване на маршрути и установяване на районите на значителните 

разрушения; 

 Устройване на проходи за въвеждане на силите и средствата за 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; 

 Извличане на пострадали хора от разрушенията; 

 Спасяване на хора, намиращи се в полуразрушени и горящи сгради и 

съоръжения; 

 Локализиране и отстраняване на възникнали аварии; 

 Осигуряване на питейна вода за населението; 

 Осигуряване на резервно електрозахранване за извършване на 

спасителните работи и осветяване при ограничена видимост и през нощта; 

 Укрепване или разрушаване на неустойчиви и опасни конструкции; 

 Разкриване на медицински пунктове за обслужване на пострадалото 

население; 

 Оборудване на пунктове за водоснабдяване на бедстващото население; 

 Оборудване на продоволствени пунктове във функциониращите обекти; 

 Организиране работата по осигуряване на обществения ред; 

 Евакуиране на население, застрашено от възникването на пожари или 

наводнения; 

 Подслоняване на населението във временно изградени сгради или 

палаткови лагери; 

 Спешна оценка на пораженията и заявяване при необходимост на 

допълнителна помощ. 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ. 

1. Възстановяване /изграждане на съоръжения – държавна собственост. 

1.1. Критерии за  определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане.          

данни за случили се земетресения с материални щети и/или човешки 

жертви; 
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визуално състояние на съоръженията; 

местоположение предполагащо опастност; 

оценка на риска – вероятност от възникване на земетресение и тежестта на 

последствията от протичането на аварията; 

в случай на висока предварителна оценка съгласно наръчник ―Изисквания 

към оценката на риска и съществени изисквания към обема и съдържанието на 

експертизите на ПОО; 

изготвена експертиза. 

1.2. Набелязване на конкретни  съоръжения за възстановяване или изграждане. 

След изготвяне на предварителна оценка съгласно Наръчник за изисквания към 

оценката на риска и съществени изисквания към обема и съдържанието на експертизите 

на ПОО‖ и експертизи на обектите с висока предварителна оценка на риска.   

1.3. Отговорни областни звена и длъжностни лица от областна администрация  за 

осъществяване на дейността. 

Със заповед на  областния управител се назначава комисия от експерти за 

определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. Съгласно Наръчник 

за изисквания към оценката на риска и съществени изисквания към обема и 

съдържанието на експертизите за ПОО се изготвя  Предварителна оценка на 

обследваното съоръжение предвидено за възстановяване. Включват се 

представители от: 

- Областна администрация - ресорен заместник областен управител, директор 

на  дирекция АКРРДС; началник отдел РРТУ; 

- ОУ „ПБЗН‖ – МВР; 

-  РДНСК – Бургас – експерт, определен със заповед на директора; 

- ―Геозащита‖ – Варна -  експерт /за сгради и съоръжения в свлачищни райони/; 

- Общините – ресорни заместник кметове. 

2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни 

обекти и съоръжения имащи отражение върху повече от една община. 

2.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти в областта, за които е 

необходимо изготвяне на експертизи. 

След публикуване на Наръчника за оценка на риска, всички потенциално опасни 

обекти ще бъдат постепенно обследвани, и на тези от тях, на които цифровия резултат е 

много голям, ще бъдат възложени експертизи. 

2.2. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

- ОУ „ПБЗН‖ – МВР  

-  От Областна администрация – ресорен заместник областен управител и 

Директор на дирекция ―АКРРДС‖; началник отдел ―РРТУ‖; 

 - От РДНСК – експерт, определен със заповед на директора; 

- От ―Геозащита‖ - Варна– експерт, определен със заповед на директора /за 

сгради и съоръжения в свлачищни райони/; 

- От Общините – експерти, определени със заповед на кмета. 

3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране и населението. 

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване /СНРПО/. 

Като компоненти на СНРПО на територията на Бургаска област могат да се 

посочат: 

- поддържане на информационна връзка със сеизмичната станция в гр. Ямбол на 

телефон 0896 660069 и ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас, на телефони 056 845112; 0886 

404106,  за получаване информация за силата на земния трус, от която може  да се направят 
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изводи за вероятната обстановка на територията на областта и нанесените щети, както и за 

последващи трусове; 

- информация и данни, предоставени от физически лица, организации и 

институции; 

-  за оповестяване – чрез дежурен в ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – МВР и ОСС за органите 

за управление, силите за реагиране и населението. 

Налице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и 

обмен на данни от дежурните по ОбСС към всички сили и средства, имащи 

отношение към управлението при кризи и ликвидирането на последиците от 

земетресение. 

3.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация. 

Изграждане на дублираща система за връзка /радиоканал с възможност за 

конферентен разговор/ между Областния управител, щаба за координация, ОЦ ОУ 

„ПБЗН‖ – МВР, подвижен пункт за управление в района на бедствието и ръководителя 

на място. 

Възстановяване на система ―Трънк‖ за комуникация между щаба за координация, 

ръководителя на място и дежурен в ОбСС за общините. 

3.3. Длъжностни лица от териториалните структури на министрества и 

ведомства за осъществяване на дейността. 

-От Областна администрация – ресорен заместник областен управител; 

- ОУ „ПБЗН‖ – МВР и ОЦ‖ 

- ОСС; 

- Кметове на общини; 

- ВИВАКОМ. 

4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 

населението. 

 4.1. Отговорни длъжностни лица от областната администрация за 

организиране и провеждане на обучението. 

-  Областният управител организира и отговаря за обучението на областната 

администрация за начините на поведение и действие при земетресение и изпълнение 

на необходимите защитни мерки. 

Съгласно Заповед на областния управител, ежегодно се провежда обучение 

на органите на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС. 

- Регионален инспекторат по образование - Бургас отговаря за обучение на 

децата от детските гради и училищата за поведение и действие при земетресение; 

 - ОУ „ПБЗН‖ – МВР и ОЦ; 

-  Национален учебен център 

 4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между 

органите за управление, съставните части на единната спасителна система и населението 

при земетресение. 

Органите на изпълнителната власт и други държавни органи организират обучение 

на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни структури за 

изпълнение на дейности по защитата при земетресение. 

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 земетресение. Ученията се провеждат за подобряване на взаимодействието 

и координацията на съставните части на Единната спасителна система и органите на 

изпълнителната власт за реагиране при земетресение. 

Тренировките и ученията се провеждат: 
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 по заповед на Министъра на вътрешните работи; 

 по план на ГД „ПБЗН‖ – МВР София 

 по заповед на областния управител на  Бургаска област; 

 по план на ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас. 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на 

необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовоте на общини като 

обучение по желание. 

4.3.Източници на финансиране. 

-   републиканския бюджет /за доброволните формирования/; 

-   бюджет на областен управител; 

-  общински бюджети /органи за управление, общинска администрация и 

населението/; 

-  бюджетите на юридически лица и еднолични търговци /работещо население/; 

-  в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи, провеждащи 

обучението; 

-  други източници на финансиране  / спонсорство, дарение и др./. 

-  Национална програма за защита при бедствия – съгласно годишен план. 

5. Дейности за намаляване на риска. 

С разработването на плана за действие при земетресение в област Бургас се 

цели създаване на необходимата организация за предприемане на своевременни 

мерки за защита живота и здравето на хората, на околната среда и за адекватни 

действия на органите за управление и силите за реагиране при земетресение. 

- Контрол на строителството на производствени и жилищни сгради, относно 

спазване на противоземетръсните норми; 

- Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – 

МВР, областна администрация, общините и силите на юридическите лица; 

-  Актуализация на телефоните за връзка на щаба за координация и 

дежурните в ОСС и ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – МВР; 

- Осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно-

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

-  Проверка на протичането на информация между областния управител, 

дежурните в ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – МВР и ОСС, формированията от ЕСС и фирмите с 

инженерна и специална техника. 

- Изготвяне на указания – правила за гражданите за действия при 

земетресение с цел излъчването им по средствата за масово осведомяване;  

- Разработване на програми и осигуряване на финансови средства  за 

намаляне на риска в потенциално-опасните обекти; 

- Проверка на потенциално-опасните обекти и рискови обекти. Провеждат се 

съгласно Заповед на областния управител за обслужване и контрол на ПО обекти; 

-  Изпълнение на дадени предписания от протоколи на проверки на ПО 

обекти; 

- Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 

спасителните дейности за ликвидиране на последствията от земетресение и при 

възстановяване на нормалния ритъм на живот; 

- Набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане и изготвяне 

на предложение за включване в Нациолната програма за защита при бедствия. Ще 

бъдат набелязани от комисиии, назначени със заповеди на кметове на общини/ 

областен управител за оглед и предварителна оценка; 

-  Подготовка на заявки за експертиза на състоянието на критичните и ПО 

обекти; 
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- Модернизация и изграждане на системи за оповестяване на органите за 

управление, силите за реагиране и населението; 

- Провеждане  на учения за отработване на взаимодействието между органите 

за управление, силите за реагиране и населението при земетресение; 

- Заседания на ОСС и/или щаба за координация в областта за контрол по 

готовността на частите от ЕСС за действие при земетресение; 

- Практическо отработване действията при земетресение в ПО обекти, 

училища, детски градини, обществен транспорт, електроснабдяване, газоснабдяване, 

водоподаване, социални служби, сгради с масово пребиваване на хора и др.  

- Тренировка на щаба за координация за контрол по готовността на частите 

на Единната спасителна система – ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – МВР, ЦСМП – гр. Бургас за 

действие при земетресение; 

- Актуализация на телефонен указател на ведомствата със задачи по защитата 

от земетресения; 

-  Проверка на протичането на информация между кмета на общината, 

дежурния в общината, екипите от Единната спасителна система, ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – 

МВР; 

- Съгласуваност на аварийните планове на търговските дружества и фирми с 

плановете на общините и обектовите формирования  

Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при земетресение - съгласно областния план за СНАВР. 

 

 

 

УКАЗАНИЯ И ПРАВИЛА 

ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ? 

При сеизмично спокоен период: 
 В къщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, транзистор, 

чантичка за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви 

лекарства, свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.  

 Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи 

предмети на високи места.  

 Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени 

съдове.  

 Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.  

 Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте 

предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, 

стълбищата и асансьорите.  

 Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство.  

 Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън 

вашия регион.  

При усещане на първия трус: 
 Не трябва да напускате жилището, училището и изобщо сградата, в която 

се намирате, освен ако бихте могли да излезете на открито за около 10 

секунди.  

 Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо 

до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.  

 След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание 

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 

 
ОУ „ПБЗН‖ – МВР 

0886 404106 

 

Дежурен по ОСС 

056 - 84-60-61 

 

Дежурен в ОЦ 

056 – 84-51-12 
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и не хуквайте към асансьорите и стълбите.  

 Ако сте на улицата застанете далеч от сгради и далекопроводи.  

 Ако труса Ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и 

изчакайте.  

 В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в 

превозното средство.  

След преминаването на първия трус: 
 Изключете електричеството, газта и водата.  

 Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.  

 Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.  

 Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.  

 След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко 

на разстояние равно на височината на най-близката постройка.  

 Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни 

мрежи.  

 Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.  

 Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете ако това е 

възможно.  

 Следете информациите, които ще се излъчват по Българското национално 

радио и по местните радиостанции. Изпълнявайте инструкциите на „ПБЗН‖ 

– МВР  и спазвайте обществения ред.  

 

След земетресението: 
 Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и 

за отминалата опасност.  

 Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и 

проверка, направена от компетентните органи.  

 Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори, 

кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.  

 Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени 

източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.  

 По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете 

имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.  

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

на скалата на МЕДВЕДЕВ - ШПОНХОЙЕР - КАРНИК – 64 за определяне 

интензивността на земетресенията 

Степен Х а р а к т е р и с т и к а 

I Незабележимо. Не се усеща за хората 

II Едва забележимо. Разтърсването се усеща само от отделни хора, намиращи се в 

покой в постройки, особено в по-високите етажи 

III Слабо. Усеща се от малцина, намиращи се в здания. Разтърсването е подобно на 

това, което се усеща при преминаване на лека кола-полюшване или леко 

треперене. Много слабо разклащане на висящи предмети, по-силно на високи 

етажи 

IV Усеща се от голяма част от населението: в здания - от мнозина, а на открито - от 

отделни хора. Някои спящи се събуждат. Наподобява сътресение от тежко 

натоварен камион. Не поражда уплаха. Прозорци, врати и съдове трептят и 

звънтят, мебели треперят, подове и стени скърцат, висящи предмети се люлеят 

леко. 
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V Силно. Трусът се усеща от всички в здания и от доста хора на открито. Мнозина 

спящи се събуждат. Някои се изплашват и побягват навън. Разтърсване на цялото 

здание - подобно на удар, предизвикан от падане на тежък предмет. Висящи 

предмети силно се люлеят, някои леки и неустойчиви предмети се преместват 

или падат. Недобре затворени врати и прозорци се отварят и затварят с удряне. 

От напълнени отворени съдове може да се изплиска течност. Рядко се образуват 

тънки пукнатини в мазилката на паянтови и стари здания. 

VI Изплашващи и причиняващо леки повреди по зданията. Усеща се от всички хора 

и постройки и на открито. Много хора, намиращи се в здания, се уплашват и 

побягват навън. Отделни хора губят равновесие. Съдове, книги и др. Малки 

предмети падат. Възможно е движението на тежка мебел. Домашните животни са 

силна обезпокоени. Малки камбани звънят. Дървета и стълбове забележимо се 

клатят. Във всички здания са възможни тънки пукнатини в мазилката и 

откъсване на малки парчета от нея, както и пукнатини в комини и падане на 

части от тях. Възможни са промени в дебита на извори, единични свличания по 

стръмни склонове, образуване на пукнатини във влажни почви. 

VII Повреди на зданията. Настъпва обща тревога - болшинството са уплашени и 

побягват навън, много хора трудно се удържат на крака, усеща се и от водачи на 

автомобили в движение. Мебели се  преместват и голям брой предмети падат от 

полици. Звънят големи камбани. Сградите се повреждат, някои значително. 

Постройките с подсилена конструкция получават пукнатини в мазилките, 

обикновено тухлени здания получават умерени повреди, като малки пропуквания 

на стените и частично срутване на комини. Каменните и кирпичените постройки 

получават тежки повреди, като големи пропуквания на стените, частични 

срутвания на стени и покриви. Могат да се нарушат съединителни части на 

тръбопроводи. Дървета и стълбове се клатят силно. Във водните басейни се 

образуват вълни и водата се размътва. Дебитът на изворите се променя. 

Кладенците променят водни те  си нива. 

VIII Тежки повреди и паника. Изпитват безпокойство даже хора, управляващи 

превозни средства. В зданията - премества се и понякога преобръща тежка 

мебел, част от висящите лампи се повреждат. Постройките с подсилена 

конструкция получават малки пропуквания на стените, пукнатини в комините и 

срутване на част от тях. Много от обикновените тухлени здания получават 

повреди, като срутване на комините, големи пукнатини в стените. Някои от тях 

могат да получат частични обрушвания. Много от селските постройки от кирпич 

и камък получават разцепвани на каменните основи, част от зданията се срутват. 

Нарушава се връзката в тръбопроводи. Ограничени срутвания край пътищата и 

реките. В почвата - пукнатини. Възможни и в асфалта. Променя се дебита на 

водоизточници 

IX Всеобща паника сред хора и животни. Всеобщи повреди на зданията и много 

разрушения. Постройките с подсилена конструкция получават зеещи пукнатини 

в стените до разрушаване на конструктивни връзки и срутване на части от 

здания. Много от обикновените тухлени здания се обрушват частично, а някои - 

напълно. Много постройки от кирпич и камък се срутват напълно. Паметници и 

колони се прекатурват. Появяват се или пресъхват извори. Широки и дълги 

пукнатини в терена. Разкъсвания в подземни тръбопроводи. Възможни са 

изкривявания на жп релси и повреди на пътни платна. Чести свличания и 

сривания на земни маси. 

X Значителни до пълни разрушения на повечето от сградите. Разкъсвания и 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

66/279 

изкривявания на подземни тръбопроводи. Изкривявания на жп релси и тежки 

повреди на мостове. Пътните платна добиват вълниста повърхност. Широки 

пукнатини и разкъсвания на почвата, големи каменопади и движения на 

свлачища. Сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите. Образуване на 

нови езера. 

XI Унищожаващо. Невъзстановими повреди се получават и в най-добре 

конструираните здания, подземни и надземни съоръжения. Значителни 

деформации на земната повърхност, разкъсвания и разлюлявания с метрови 

амплитуди. Повсеместни обрушвания на земни и скални маси. 

XII Променящо земния пейзаж. Всички сгради и съоръжения са унищожени. 

Повърхността на земята претърпява преобразувания. Променят се русла и 

направления на реки, образуват се водопади, изчезват и се появяват водоеми. 

СРАВНИТЕЛНА   ТАБЛИЦА 

ЗА ОТЧИТАНЕ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПОКАЗАНИЯТА ПО СКАЛИТЕ НА 

РИХТЕР И МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЙЕР-КАРНИК ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

МАГНИТУТ ИНТЕНЗИВНОСТ /I/Н = 5 км. ИНТЕНЗИВНОСТ /I/Н = 15 км. ИНТЕНЗИВНОСТ /I/Н = 45 км. 

от 7,5 до 8,5 XII XI IX - X 

от 6,5 до 7,5 XI IX - X VII - VIII 

от 5,5 до 6,5 IX  -  X VII - VIII VI - VII 

от 4,5 до 5,5 VII -  VIII VI - VII IV - V 

от 3,5 до 4,5 V - VI IV - V II - III 
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НАЛИЧНА ТЕХНИКА ОТ ТЕЖКИ И ИНЖЕНЕРНИ МАШИНИ В ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТТА 
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1 АЙТОС 28 8 20 6 5 - 2 13 - 2 

2 БУРГАС 262 129 133 25 11 13 7 61 55 90 

3 КАМЕНО 10 7 3 2 2 - 2 2 - 2 

4 КАРНОБАТ 42 28 14 10 5 - - 12 14 2 

5 М. ТЪРНОВО 48 35 13 4 2 8 4 20 8 2 

6 НЕСЕБЪР 47 24 23 2 2 1 1 - 23 18 

7 ПОМОРИЕ 5 5 - - 2 2 - - - 1 

8 ПРИМОРСКО 25 13 12 5 5 - 10 - - 5 

9 РУЕН 47 32 15 - 5 - 3 - 39 - 

10 СОЗОПОЛ 23 8 15 5 7 - 1 - 5 3 

11 СРЕДЕЦ 12 9 3 1 3 2 - - - 8 

12 СУНГУРЛАРЕ 10 10 - - 5 - 2 - 3 - 

13 ЦАРЕВО 63 21 42 5 3 1 8 12 17 16 

 В С И Ч К О 622 329 293 65 57 27 38 120 164 149 
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ДИЗЕЛАГРЕГАТИ С МОЩНОСТ НАД 40 KW В ОБЩИНИТЕ НА 

БУРГАСКА ОБЛАСТ 

№ СОБСТВЕНОСТ БРОЙ МОЩНОСТ 

 ОБЩИНА БУРГАС   

1 ―Черноморски солници‖ АД 2  

2 ―Електропренос‖ ЕАД 1  

3 ―Бургасбус‖ ЕООД  1  

4 ВИВАКОМ ―Изток‖- район Бургас 4  

 ОБЩИНА АЙТОС   

1 Общинска болница - МБАЛ 1 100 

2  КДС Айтос 1  30 

3 Люпилня 1 100 

4 ЗК ―Наша земя‖, с. Черноград 1 100 

5 ЗК ―Сила‖, с. Пирне 1 200 

 ОБЩИНА КАРНОБАТ   

1 ТВД ―Далекосъобщения‖ - Карнобат 2 1-65/1-40 

2 Фирма ―Карина‖ 4 3-100/1-80 

3 Фирма ―Металопак‖ 2 100 

4 ―Ремонтсервиз‖ 1 100 

5 Общинска болница - МБАЛ 1 100 

6 В и К - Карнобат 1 100 

 ОБЩИНА РУЕН   

1 Фирма ―Билдинг ЗАХ‖, с. Дъскотна   1 80 

 ОБЩИНА СОЗОПОЛ   

1 Фирма ―Евробилд‖ АД 1 40 

 ОБЩИНА НЕСЕБЪР   

1 Кметство - гр. Обзор 1 100 

 ОБЩИНА М. ТЪРНОВО   

1 Бензиностанция ―Петрол‖ 1  

2 Общинска болница - МБАЛ 1  

3 Общинска администрация 1  

4 КЗК ―Илия Бояджиев‖ 1  

5 РУ МВР 1  

6 Поща 1  
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Зони на сеизмична опасност в България. 
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ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА 

 ЗАМИСЪЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Географското положение, което заема страната, силно пресечения й релеф, 

както и особеностите на циркулационните процеси над нея, обуславят голямото 

разнообразие на климатичните условия, а също и сравнително честото повторение 

на различните опасни проявления на климата. Географските дадености на областта – 

наличието на крайбрежна Черноморска ивица с население съсредоточено в големи 

населени места и ваканционни селища, е предпоставка за възникване на наводнения. 

Заливането на крайбрежните ивици при наводнения, причинени от силни морски 

вълнения може да наруши ритъма на обществения и стопанския живот в общините 

Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Царево и Приморско. 

Валежите са една от основните характеристики на климата. 

Територията на Бургаска област попада в район с изразен средиземноморски 

валежен режим - с максимум на валежите в края на есента и началото на зимата и с 

минимум - през лятото. 

На територията на Бургаска област наводнения могат да се причинят от: 

 Поройни или продължителни валежи от дъжд, както и след интензивно 

снеготопене; 

 Скъсване на язовирни стени поради преливане над короната при приток 

надвишаващ пропускателната способност на облекчителните съоръжения  дължащо 

се на недостатъчна проводимост на преливните съоръжения или при неизправни 

изпускатели, 

 Високи вълни по Черноморското крайбрежие - заливане на обекти и 

съоръжения, жилищни квартали и важни елементи на социалната, битовата или 

стопанската инфраструктура на селища по Черноморието. 

В недобро техническо състояние са предимно общинските язовири на 

територията на областта, които са строени доста отдавна и понастоящем не се 

стопанисват добре от общините. За тези язовири затруднената експлоатация е 

вследствие на: 

Частично или напълно затлачени с наноси язовирни чаши; 

Неподдържани язовирни стени с нарушено заскаляване на водните откоси; 

Неудълбочени преливници, обрасли с храстова и дървесна растителност; 

Изровени или изкъртени преливници, с изнесени бетонови облицовки по 

дъното; 

Затлачени основни изпускатели или такива с повредени затворни органи . 

Наводнения с различна степен на интензивност и мащабност възникват при 

определени метеорологични условия. Големи наводнения от реките в областта могат 

да бъдат резултат от високи води в реките формирани предимно от дъждове с висок 

интензитет паднали за кратко време, понякога и от интензивно снеготопене, което 

може да се получи в планинските и полупланинските райони на територията на 

областта при рязко и чувствително повишение на температурите. 

Като резултат от високи води в реките, формирани предимно от проливни и 

интензивни валежи от дъжд /по-рядко от интензивно снеготопене/ на реките Луда 

Камчия, Факийска, Айтоска, Русокастренска, Хаджийска, Ахелой, Ропотамо, Велека 

са възможни поражения и щети на селскостопанска продукция и земеделски земи, 

както и на инфраструктурни съоръжения /пътища, диги, мостове, водостоци и др./. 

Основните технически характеристики на големите потенциално опасни 

язовири са дадени в табличен вид. Опасни за намиращите се под тях обекти са 

големите язовири за питейно-битово водоснабдяване на "В и К" ЕАД, по-голямата 
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част от големите язовири на "Напоителни системи" ЕАД и язовир "Мандра" за 

промишлено водоснабдяване на ―Лукойл-Нефтохим-Бургас‖ АД. В заливните им 

зони попадат населени места, пътища от първи до трети клас на Републиканската 

пътна мрежа, четвъртокласни пътища, участъци от ж.п. линии и други 

инфраструктурни и стопански обекти. 

Постоянно наблюдение изискват стените и облекчителните съоръжения на 

големите язовири на "Напоителни системи" ЕАД. Като тип на стената, те са 

еднородни земнонасипни стени. При тях се правят ежегодни технически прегледи 

на експертно ниво, с констатации за състоянието на съоръженията, на базата на 

което се определя режима на експлоатация на язовира за период от една година. За 

да се следи техническото състояние на язовирите се правят ежедневни визуални 

наблюдения, определят се филтрационните водни количества /няколко пъти 

месечно/, правят се геодезически замервания за установяване на хоризонтални и 

вертикални деформации по стената. 

Опасност от наводнения съществува при скъсване на земнонасипните стени 

на малките общински язовири, които са 242 броя на територията на Бургаска област. 

Потенциално опасни са 14 от общинските язовири в областта. В техните заливни 

зони попадат части от населени места, пътно-транспортни, електротехнически, 

водоснабдителни и телекомуникационни съоръжения от областта. Предпоставка за 

скъсване на язовирните стени на малките язовири могат да бъдат продължителните 

интензивни валежи, когато водното ниво в язовирите се покачва и облекчителните 

съоръжения не са в състояние да проведат увеличените водни количества и същите 

започнат да преливат над короната на язовирните стени. 

ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ГОЛЕМИ ЯЗОВИРИ 

Язовири  на "Водоснабдяване и канализация" Бургас ЕАД 

 Язовир "Камчия" е изграден на река "Луда Камчия" в Източна Стара 

планина. Стената се намира на 8 км от с. Камчия и на 7 км от с. Прилеп, в 

непосредствена близост до шосето Карнобат - Шумен. Водите на язовира се 

използват за питейни и битови нужди на населението от централното Черноморие от 

КК "Златни пясъци" до гр. Бургас, както и на много населени места по 

магистралните деривационни клонове.  

Язовир "Камчия" е със завирен обем от 229 млн. куб. м, от които 152,2 млн. 

куб. м - полезен обем. Параметрите на язовирната стена и намиращите се под нея 

селища, определят съоръженията като I-ви клас. 

 Язовирната стена е каменно-насипна с вертикално глинено ядро. Дължината 

на короната е 355 м, а широчината - 10 м, с масивен парапет висок 1 м от водната 

страна. Височината на стената от основата на фундиране е 80 м. 

Преливникът е траншеен, с дължина на преливния ръб от 100 м. Разположен 

е в левия скат и може да проведе 1470 куб. м/сек с обезпеченост 0,01 %. 

За основен изпускател служи водовземната тръба. 

Основният изпускател е оразмерен да провежда максимално водно 

количество от 56,0 куб. м/сек. 

 Язовир "Ясна поляна" е изграден на р. Дудинска, която събира водите си от 

Северо-източните склонове на Странджа планина. На 4 км под стената е 

разположено с. Ясна поляна, а на 12 км по-надолу - гр. Приморско. Водите на 

язовира се използват за питейни и битови нужди на населението от южното 

Черноморие. 

Язовир "Ясна поляна" е със завирен обем от 35,3 млн. куб. м. Параметрите на 

язовирната стена и намиращите се под нея селища, определят съоръженията като I
-ви

 

клас. 
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 Язовирната стена е каменнонасипна с вертикално глинено ядро. Дължината 

на короната е 500 м, а широчината - 5 м, с масивен парапет висок 1,10 м от водната 

страна. Височината на стената от основата на фундиране е 50 м. 

Преливникът е разположен в левия скат и провежда 170 куб. м/сек. при 

обезпеченост 0,10 % и респективно 290 куб. м/сек. при обезпеченост 0,01 %. Поради 

теренните особености в отвора на стената, преливникът е изграден да зауства в 

съседното дере - ляв приток на река Дудинска. По този начин прелелите води се 

отвеждат безопасно на разстояние около 2 км под язовирната стена. 

Основният изпускател е оразмерен да провежда максимално водно 

количество от 23,0 куб. м/сек. 

 Язовир "Ново Паничарево" е изграден на река Ропотамо при вливане на 

реките Старо-селска и Церовска, които събират водите си от Североизточните 

клонове на Странджа планина. На 500 м под стената е разположено с. Ново 

Паничарево. Посредством помпена станция "Ново Паничарево" водите от язовира се 

прехвърлят директно в язовир "Ясна поляна". 

Язовир "Ново Паничарево" е с общ завирен обем 2,020 млн. куб. м, от които 

полезния обем е 1,220 млн. куб. м. Поради голямата близост на язовира до с. Ново 

Паничарево, съоръженията са определени като II клас. 

 Язовирната стена е земнонасипна с високи каменни призми от водната и 

сухата страна с дължина на короната 160 м, широчина – 4 м и масивен парапет от 

водната страна с височина 1,00 м. Височината на стената от основата на фундиране 

е 25 м. 

Преливникът е траншеен, с дължина на преливния ръб от 70 м. Разположен е 

в левия скат и може да проведе 414 куб. м/сек при обезпеченост 0,01 %. 

 За основен изпускател служи водовземната тръба. 

 Основният изпускател е оразмерен да провежда максимално водно 

количество от 0,75 куб. м/сек. 

 Всеки от трите язовира може да бъде изпуснат за време до 75 денонощия при 

максимално отворени крайни затвори на основните изпускатели. При пълни 

язовири, когато водното ниво е на кота НВРВН /най-високо работно водно ниво/, 

същите могат да бъдат изпуснати за време от 75 денонощия. 

Язовири  на "Напоителни системи" ЕАД 

 Язовир "Порой" е съоръжение I клас, завирен обем 45,20 млн. куб. м и 

височина на стената 29,25 м. Изграден е на река Хаджийска и се намира близо до с. 

Оризаре, над КК "Слънчев бряг". Преливникът е траншеен с бетонова облицовка. 

 Язовир "Ахелой" е съоръжение II клас, завирен обем 12,70 млн. куб. м и 

височина на стената 43,20 м. Изграден е на р. Ахелой и се намира близо до с. 

Медово и на около 4,5 км югоизточно от с. Бата. 

 Язовир "Трояново" е съоръжение III клас, завирен обем 5,90 млн. куб. м и 

височина на стената 20 м. Изграден е на река Чакърлийка и се намира близо до с. 

Трояново. 

 Язовир "Крушево" е съоръжение III клас, завирен обем 11,19 млн. куб. м и 

височина на стената 22,80 м. Изграден е на река Калмушка и се намира близо до с. 

Крушево. 

 Язовир "Ц. Церковски" е съоръжение III клас, завирен обем 5,75 млн. куб. м 

и височина на стената 6,0 м. Изграден е на Дермен дере, близо до гр. Карнобат. 

 Язовир "Скала" - 1  е съоръжение III клас, завирен обем 10,34 млн. куб. м и 

височини на трите диги съответно 9,02 м, 13,85 м и 8,20 м. Изграден е близо до с. 

Кая баш. Пълни се от река Луда Камчия от деривация или чрез помпена станция 

"Градец". 
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 Язовир "Скала" - 2 е съоръжение III клас, завирен обем 960 хил. куб. м и 

височини на двете диги съответно 13,26 м и 2,34 м. Изграден е близо до с. Кая баш. 

Пълни се от река Луда Камчия от деривация или чрез помпена станция "Градец". 

 Язовир "Детелина" е съоръжение III клас, завирен обем 650 хил. куб. м и 

височина на стената 19,25 м. Изграден е на Барганско дере, близо до с. Детелина, на 

мястото на скъсан микроязовир. 

 Язовир "Барган" е съоръжение III клас, завирен обем 800 хил. куб. м и 

височина на стена-та 11,0 м. Изграден е на Барганско дере, близо до с. Детелина.  

Всички язовирни стени на 9
-те

 големи язовири на "Напоителни системи" ЕАД 

са еднородни земнонасипни стени. Преливниците на тези язовири са траншеини. 

Времето за изпускане на язовирите е от 22 до 28 денонощия. Изключение 

прави само язовир "Порой", при който времето за цялостно изпускане на язовира е 

50 денонощия. 

Язовири  на "Лукойл-Нефтохим Бургас" АД 

 Язовир "Мандра" е със завирен обем 145,84 млн. куб. м. Еднородна 

земнонасипна стена. Височината на стената е 7 м, дължината по короната е 1 640 м, 

а широчината в основата на стената е 58 м. Язовирът може да бъде изпуснат нацяло 

за време от 58,8 денонощия. Водите от язовира се използват за промишлени нужди 

на "Лукойл-Нефтохим-Бургас" АД и за напояване. Състоянието на съоръженията и 

защитните диги се констатира периодично от Експертен съвет, който се провежда 

два пъти годишно. Редовно се извършват визуални наблюдения и геодезически 

замервания на стената за деформации, както и измерване на филтрацията с 

пиезометри. 

Язовирът е най-големия в община Бургас. Намира се в непосредствена 

близост до гр. Бургас. При възникване на наводнение е застрашена югозападната 

част на кв. Победа и прилежащата промишлена зона, намираща се на разстояние 

около 5 км. 

Замразени строежи на новостроящи се язовири 

 Язовир "Раков дол" е разположен на река Факийска, над с. Габър. 

Първоначалното му предназначение е да осигурява промишлена вода за ―Промет‖ - 

Дебелт. При поетапното му изпълнение на два пъти е скъсван горния отбивен яз. 

Изпълнен е обем от строителни работи по язовира, но поради липса на средства 

строителството му е спряно. За язовира имаше учредена концесия с чешка фирма-

инвеститор за довършването на строежа и пускането му в експлоатация, която беше 

прекратена.   

 Язовир "Индже войвода" се намира на река Даръ дере /десен приток на река 

Факийска/ над с. Зидарово. Предназначението му беше да осигурява вода за питейни 

нужди. Извършени са около 80 % от инжекционните работи. Изпълнен е обем от 

строителни работи по съоръженията, но няма извършени насипни работи по стената. 

Поради това, че няма завиряване на водни маси, същият не е потенциално-опасен. 

ИЗВОДИ 

 Основни причини за възникване на аварийни ситуации в хидротехническите 

съоръжения могат да бъдат силни земетресения, високи вълни, съсредоточена 

филтрация през стената с видими мокри петна по сухия откос, наличие на 

вертикални и хоризонтални деформации, водещи до скъсване на язовирни стени; 

 Най-тежка обстановка на територията на областта може да бъде създадена 

след внезапно разрушение на язовирните стени на големите потенциално-опасни 

язовири в областта - "Камчия", "Ясна поляна", "Ново Паничарево", "Порой" и 

"Ахелой". Потенциално опасни за разположените в близост селища, републикански 
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пътища от I
-ви

 и II
-ри 

клас, ЖП линии и важни стопански обекти са също така 

язовирите "Трояново", "Крушево", "Церковски", "Скала-1 и -2" ; 

 Малките общински язовири, особено тези разположени над населени места, 

или каскадно свързани, с неподдържани язовирни стени, основни изпускатели или 

преливници, при определени условия - обилни и продължителни валежи или валежи 

с висок интензитет паднали за кратко време, могат да предизвикат наводнения на 

населени места, на селскостопански райони и инфраструктурни обекти в областта; 

 Наводненията, предизвикани от бързото покачване на водите на реките в 

областта след валежи от дъжд или интензивно снеготопене, също са потенциална 

опасност за създаване на критични ситуации в заливните зони на речните русла. На 

места водата може да прелее през дигите на корекциите на реките, да скъса части от 

тях и да причини заливане на пътни участъци, мостови съоръжения, местни 

водоизточници за питейни води и помпени станции, намиращи се в заливната зона 

на реките; 

На основание направените изводи от вероятната обстановка могат да се 

конкретизират за изпълнение следните 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Собствениците на язовири да организират правилната и безопасна 

експлоатация и поддръжка на изградените прилежащи съоръжения - язовирни 

стени, преливници и основни изпускатели; 

Да се организира постоянно наблюдение и контрол на водното ниво в 

язовирите; 

Да се осигурява нормална проводимост на речните корита, както след 

язовирните стени, така и в населените места;  

Да се поддържат в изправност пътищата, осигуряващи безпрепятствен 

достъп до водните обекти и съоръженията към тях; 

Да се създаде организация за своевременно оповестяване на населението, 

попадащо в заливните зони на хидротехническите съоръжения и поречията на 

реките; 

Да се създаде организация за своевременно извеждане на населението, 

материалните ценности и животните на безопасни места при опасност от 

разрушаване на язовирна стена или наводнение от високи води в реките; 

Да се създаде организация за своевременно събиране и доставка на инертни 

и други материали за укрепване на земно насипните стени при необходимост; 

Да се създаде групировки от сили, средства и организация за своевременно 

възстановяване на пътните, комуникационните и енергийните съоръжения при 

наводнения; 

При наводнения, причинени от интензивно снеготопене или поройни 

дъждове довели до образуването на ―висока вълна‖, спасителните и неотложни 

аварийно-възстановителни работи да започнат със собствени сили и средства на 

общините, областта и основните съставни части на Единната спасителна система. 

При необходимост, допълнително да се привеждат в действие Плановете за 

взаимодействие на органите на „Пожарна безопасност и защита на населението‖ с 

поделенията на Въоръжените сили в такава обстановка.   Защитата на населението, 

животните и материалните ценности да се извършва чрез временно извеждане в 

безопасни райони, даване на първа медицинска помощ и осигуряване на подслон и 

храна за нуждаещите се. 
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МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕ 

Поради спецификата на релефа, който е низинен, равнинен и ниско 

планински, на територията на областта са изградени сравнително малко 

хидротехнически съоръжения, които са предмет на общинските планове за защита 

при бедствия. Поради ограничения  брой естествени водоизточници, формиращите 

се повърхностни със сравнително малък дебит, ситуационното разположение на 

речната мрежа на територията на областта, както и местонахождението на 

хидротехническите съоръжения, са малко вероятни аварийни ситуации, които да 

дадат отражение върху повече от една община. 

1.Възстановяване/ изграждане на съоръжения-държавна собственост 

1.1.Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане 

Данни за случили се наводнения с материални щети и/или човешки жертви;  

Видимо състояние на съоръженията; 

Местоположение предполагащо потенциална опасност; 

Оценка на риска-вероятност от възникване на наводнение вследствие авария 

на хидротехническо съоръжение, уязвимост на съоръжението и оценка на 

последствията; 

В случай на висока предварителна оценка, получена съгласно наръчник 

―Изисквания към оценката на риска и съществени изисквания към обема и 

съдържанието на експертизите на ПОО; 

Изготвена експертиза 

1.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане 

 Поради липсата на обекти даващи отражение върху повече от една община, 

по-долу са дадени по-важните за възстановяване съоръжения от общинско значение: 

  - Изграждане на дъждовен колектор в с. Караново, община Айтос; 

 - Поддържане проводимостта на изградените охранителни канали;  

- Реконструкция на канала ―Вая – море‖, гр. Бургас; 

- Възстановяването на проводимостта на корекция р.Средецка до км 6+500 в 

землището на с.Дебелт, община Средец; 

- Възстановяването на проводимостта на Драчевско дере – приток на корек-

ция р. Средецка, в землището на с.Драчево, община Средец; 

- Възстановяването на проводимостта на корекция р. Дяволска, в землището 

на гр. Приморско, община Приморско; 

- Възстановяването на проводимостта на скатовия канал на ОС „Несебърско 

блато‖, в землищата на с. Кошарица и гр. Несебър, община Несебър; 

- Възстановяването на проводимостта на корекция р. Карнобатски азмак, в 

землищата на с. Искра и гр. Карнобат, община Карнобат; 

 - Продълбочаване и разширяване на дере в с. Драчево; 

 - Укрепване основите и ремонт на мост в с. Зорница; 

  - Възстановяване съоръженията на яз.‖До селото‖, с. Винарско, общ. Камено;       

 - Доизграждане на ―Сухо дере‖, с. Младежко, общ. Малко търново; 

 - Възстановяване съоръженията на яз. Василева кория, с. Момина църква; 

 - Корекция на дере заустващо на Централен плаж – Лозенец, общ. Царево;  

- Корекция на дере заустващо се в пристанищен залив на гр. Ахтопол; 

- Корекция на дере заустващо се в пристанищен залив на гр. Царево;  

- Корекция на дере заустващо в района на к-г „Нестинарка‖;  

- Изграждане на водосток в к-г ―Нестинарка‖; 

- Частично възстановяване съоръжения яз.‖Хаджи Яни‖, с. Лозенец; 

- Частично възстановяване съоръженията микроязовир на р. Потурнашка; 
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- Възстановяване преливника на яз.‖Ябълчево-2‖, с. Ябълчево, община Руен;  

 - Почистване корекциите и коритата на реки минаващи през населени места.  

Към момента няма доказана необходимост от изграждане на съоръжения-

държавна собственост, свързани със защитата при наводнения. 

Необходимо е при определяне на критичната инфраструктура да се състави 

списък на мостовете, държавна собственост, премостващи речни русла /дерета/ - 

общинска собственост, и неописани в общинските планове. 

1.3.Отговорни областни звена и длъжностни лица от областната 

администрация за осъществяване на дейността 

Със заповед на областния управител се назначава комисия от експерти за 

определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. Съгласно Наръчник 

за изисквания към оценката на риска и съществени изисквания към обема и 

съдържанието на експертизите за ПОО се изготвя Предваритена оценка на 

обследваното съоръжение предвидено за възстановяване. Включват се 

представители от: 

Областна администрация - Ресорен заместник областен управител, директор 

на дирекция АКРРДС, гл. експерт ОМП 

ОУ „ПБЗН‖ – Бургас - Началник група ―ППД‖, инспектор по ЗН (ИЗ);  

БДЧР – Варна - офис Бургас - експерт, определен със заповед на директора; 

ОД „Земеделие и гори‖  – Бургас - експерт, определен със заповед на 

директора; 

Напоителни системи ЕАД – клон „Черно море‖ – ХТР Бургас – експерт, 

определен със заповед на директора;  

В и К ЕАД Бургас – ръководител направление; 

ОПУ – експерт, определен със заповед на директора; 

Общините – ресорни заместник кметове. 

2.Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни 

обекти и съоръжения имащи отражение върху повече от една община. 

микроязовир ―До селото‖, с. Винарско, община Камено; 

микроязовир ―Василева кория‖, с. Момина църква, община Средец; 

стария мост в с. Сърнево, общ. Карнобат, при вливане на р. Калмушка в р. 

Русокастренска; 

мостове и водостоци в областта с недостатъчно сечение; 

заливаеми ивици на реки в населените места, където се забранява 

строителство на сгради и съоръжения, съгласно картите на районите с риск от 

наводнения и опасност от наводнения;  

2.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи 

ОУ ―ПБЗН‖- Бургас - Началник група „ППД‖, инспектор по ЗН (ИЗ); 

Собственици на хидротехнически съоръжения, ползватели; 

БДЧР – Варна – офис Бургас – експерт, определен със заповед на директора; 

ОД ‖Земеделие‖ – Бургас – експерт, определен със заповед на директора; 

„Напоителни системи‖ ЕАД – клон „Черно море‖ – ХТР Бургас - експерт, 

определен със заповед на директора;  

В и К ЕАД Бургас – ръководител направление; 

Общините – експерти, определени със заповеди на кмета; 

Областна администрация – Бургас – ресорен заместник областен управител, 

директор „АКРРДС‖; 

РДНСК – Бургас – експерт, определен със заповед на директора; 

РО „ИДТН‖ – Бургас - експерт, определен със заповед на директора; 
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Дирекция „Инспекция по труда‖ – Бургас – експерт, определен със заповед 

на директора. 

В своята работа комисиите могат да ползват привлечени специалисти – 

хидроинженери, експерти, работещи в областта на управление на водите и строи-

телни инженери, регистрирани в камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране (КИИП).   

3.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране и населението 

3.1.Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

От анализа на случилите се наводнения в област Бургас може да се  заключи, 

че липсва навременна информация, поради неизградена система за предупреждение, 

незнание на задълженията си относно подаване на своевременна информация при 

бедствия от кметове и кметски наместници на населени места и специфичните 

особености на територията на областта. 

От анализа на станалите наводнения в община Бургас произлиза 

необходимостта от наблюдение на нивото на водата на входовете на реките, 

навлизащи в общината, за осъществяване на ранно предупреждение при висока 

вълна. 

Необходимо е изграждане на автоматизирана система за наблюдение, ранно 

предупреждение и оповестяване /диспечеризация/, на всички потенциално опасни 

язовири в областта, включително големите язовири на „Напоителни системи‖ЕАД. 

Необходимо е изграждане на информационна система за обмен на 

информация с хидрометеорологичната станция в гр. Бургас за получаване на 

информация в реално време за развитието на валежната обстановка, от която може  

да се направят изводи за вероятната обстановка на територията на областта и 

очакваните последици. 

Необходима е модернизация на сиренната система и локализиране на 

сирените в близост до заливните зони за да не се всява паника в населението от  

незастрашените зони при всяко оповестяване. 

3.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация 

За наблюдение и ранно предупреждение 

Изграждане на УКВ връзка ( с възможност за конферентен разговор) между 

Председателя на ОСС, щаба за координация и ръководителя на място в района на 

бедствието чрез наличните радио средства на ОУ „ПБЗН‖ – МВР – Бургас;  

 За оповестяване – чрез ОЦ към ОУ „ПБЗН‖ – МВР и дежурен по ОСС за 

органите за управление, силите за реагиране и населението. 

 Налице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и 

обмен на данни от дежурните по ОбСС към всички сили и средства, имащи 

отношение към управлението на действията при наводнение, както и при ликвиди-

рането на последствията от бедствието. 

 Модернизиране на сиренната система за оповестяване на населението. 

 Осигуряване на възможност за селективно /ръчно/ задействане на сирените в 

областта, намиращи се около заливните зони на дерета и реки от отговорници, които 

са предварително уточнени и отдадени в заповед. 

3.3. Длъжностни лица от териториалните структури на министерства и 

ведомства за осъществяване на дейността 

- От Областна администрация - ресорен заместник областен управител; 

- ОСС ; 

- От ОУ „ПБЗН‖ – МВР - Бургас; 
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- Кметове на общини 

- Хидрометеорологична обсерватория – Бургас /ХМО-Бургас/ 

- ВИВАКОМ 

4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 

населението 

4.1. Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране 

и провеждане на обучението 

Областният управител организира и отговаря за обучението на областната 

администрация за начините на поведение и действие при наводнение и изпълнение 

на необходимите защитни мерки; 

Ежегодно се провежда, съгласно заповед на областния управител, с цел 

обучение на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС; 

Регионален инспекторат по образование - Бургас отговаря за обучение на 

децата от детските градини и училищата за поведение и действие при наводнение; 

Национален  център за обучение – Монтана /до създаване на център за 

обучение в областния център/. 

4.2.  Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между 

органите за управление, съставните части на ЕСС и населението при наводнение; 

Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи организират 

обучение на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни 

структури за изпълнение на дейности по защитата при наводнение. 

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 наводнение. Ученията се провеждат за 

подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на Единната 

спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при 

наводнение. Тренировките и ученията се провеждат: 

по заповед на Министъра на вътрешните работи; 

по план на ГД „ПБЗН‖ – МВР Соофия; 

по заповед на Областния управител на Бургаска област; 

по план на ОУ „ПБЗН‖ – МВР - Бургас; 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и 

изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от 

кметовете на общини като обучение по желание. 

4.3. Източници на финансиране. 

републикански бюджет /за доброволните формирования/; 

бюджет на областен управител; 

общински бюджет; /органи за управление, общинска администрация и 

населението/; 

бюджетите на юридически лица и еднолични търговци /работещо 

население/; 

в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи, провеждащи 

обучението;  

други източници на финансиране /спонсорство, дарения и др./. 

Национална програма за защита при бедствия - съгласно годишния план. 

5.Дейности за намаляване на риска 

С разработването на плана за действие при наводнения в област Бургас се 

цели създаване на необходимата организация за  предприемане на мерки за защита 
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на живота и здравето на хората, на околната среда и набелязване на необходимите 

действия на органите за управление и силите за реагиране при очаквани наводнения 

или бедствени ситуации, предизвикани от наводнения. 

Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – 

МВР, областна администрация, общините и формированията на юридическите и 

физически лица за осигуряване на ранно предупреждение. 

Осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно-

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

Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 

спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от наводненията и при 

възстановяване на нормалния ритъм  на живот. 

Превантивна дейност за снижаване на риска от наводнения 

Разработване и изпълнение на програми с мерки за намаляване на риска от 

наводнения; 

Проиграване на инструкциите на частите на ЕСС за действие при 

наводнение - Инструкция № 1/16.07.2007 г. за реда и осъществяване на 

оперативната защита при наводнения на министъра на вътрешните работи;. 

Проверки на ПО хидротехнически обекти - ежегодно се провежда съгласно 

Заповед на областния управител за обследване и контрол на ПОО; 

 Проверки за изпълнение на предписания от предишни проверки; 

Набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане и изготвяне 

на предложение за включване в Националната програма за защита при бедствия. Ще 

бъдат набелязани от комисии, назначени със заповеди на кметовете на общини/ 

областния управител за оглед и предварителна оценка; 

Набелязване на речни корита и дерета, както и канализации, за почистване и 

осигуряване на финансирането чрез общинските бюджети за тези в границите на 

населените места; 

Изготвяне искания за финансиране от ползвателите на водостопански 

обекти, които не се стопанисват от Общините, а създават риск на тяхна територия; 

Подготовка на заявки за експертиза на състоянието на критичните и 

потенциално опасни обекти и съоръжения (към техните оператори); 

Подготовка на заявки до МОСВ за прогнозиране на водните количества, 

включително височина на високата вълна и заливни зони, по поречието след 

водните обекти в областта; 

Модернизация и изграждане на наблюдение, ранно предупреждение и 

оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението; 

Обучение на органите за управление и силите за реагиране; 

Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите 

за управление, силите за реагиране и населението при наводнения; 

заседания на ОСС и/или щаба за координация в областта за контрол по 

готовността на частите на Единната спасителна система за действие при 

наводнение; 

Практическо отработване на действията на служителите от различни 

ведомства (служби от обществения транспорт, електроснабдяване, газоснабдяване, 

водоснабдяване, социални служби) при риск от наводнение, засягащо територията 

на техните поделения; 

Актуализация на телефония указател на ведомствата с отговорности по 

защитата при наводнения; 

Проверки на протичането на информация между кмета на общината, 
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дежурния по ОСС, ОЦ към ОУ „ПБЗН‖ – МВР, дежурните по ОбСС, формирова-

нията от Единната спасителна система; 

Взаимовръзка на аварийните планове на търговските дружества и фирми с 

областния и общински  планове; 

Изготвяне на стандартни оперативни процедури за действия при наводнение 

Изготвяне на на правила за поведение и действия на населението при 

наводнение, с цел излъчването им по средствата за масово осведомяване, а при 

необходимост, и с подвижни оповестителни системи, монтирани на МПС;  

Снижаване на времето за регистрация на събитието, време на оповестяване в 

ОЦ, време на оповестяване на ЕСС, време за реагиране и обратна връзка. 

Финансиране на програмите за намаляване на риска от наводнения. 

 Съгласно годишния план към Националната програма за защита при 

бедствия;  

 От общинските бюджети за съоръжения общинска собственост; 

 Собствени средства на ползвателите на ПО водни обекти. 

Поддържане на непрекъсната готовност за реагиране 

Поддържането на непрекъсната готовност за реагиране при наводнения се 

осъществява чрез: 

Основните съставни части на ЕСС осигуряват непрекъсната готовност за 

приемане на съобщения при възникване на наводнения, за оценка на обстановката и 

незабавни действия; 

Непрекъснато оперативно дежурство; 

Наблюдение, анализ и оценка на обстановката; 

Оперативни прогнози за развитието на наводнението; 

Поддържане в готовност силите и средствата /другите съставни части на 

ЕСС/, предвидени за предоставяне на помощ за защита на населението при 

наводнения и свързаните с тях аварии съгласно плана за СНАВР.  

Аварийната готовност се поддържа чрез: 

Непрекъснато поддържане и актуализиране на общинските и областния 

планове за защита при бедствия и за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно- възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии. 

Провеждане на мероприятия за усвояване на плана по елементи и цялостно. 

Изграждане и поддържане постоянно дежурство на системите за оповестява-

не и информация за радиационен, химически и биологически контрол.   

Поддържане в готовност на силите и средствата на единната спасителна 

система 

Поддържане непрекъснато денонощно дежурство и подготовка на сили и 

средства за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи. 

Постоянна защита от наводнения 

Защитата от наводнения е постоянна и оперативна. Постоянната защита 

включва комплекс от мероприятия, най-важни от които са:  

поддържане проводимостта на речните русла –дейностите се извършват по 

нареждане на областния управител; 

Изграждане и поддържане на ХТС, диги и други защитни съоръжения - 

поддържат се от собственика, ползвателя или стопанисващото дружество. 

Собственикът/ ползвателят на ХТС поддържа и речното русло на разстояние до 500 

м след язовирните стени надолу по течението на реката; 
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създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и 

предупреждения - системите се поддържат от държавата; 

Прилагане на териториално устройствени, градоустройствени, строи-телни 

и други технически мерки с цел предотвратяване или намаляване на вредните 

последици от наводнения и улесняване на защитата и провеждането на спасителните 

операции; 

при изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на 

преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на 

ремонтни работи, собственикът/ползвателят е длъжен да уведоми предварително 

общинската администрация, съответната басейновата дирекция и органите на ОУ 

„ПБЗН‖ – МВР. 

Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при наводнение - съгласно областния план за СНАВР. 

СВЛАЧИЩА 
Свлачищни процеси по Черноморското крайбрежие 

Главният фактор, който моделира бреговия склон на Черноморското 

крайбрежие в отделни негови участъци, са свлачищните процеси. От активни 

свлачища е засегната една голяма част от бреговата ивица. Обективно са застрашени 

от деформации жилищни постройки в близост до тези крайбрежни участъци, 

електропроводи за високо напрежение, електро преносна, водоснабдителна, 

комуникационна и други видове инфраструктура в и извън населените места. 

Релефът на склоновете засегнати от свлачище се изменя ежегодно доста интензивно.  

Абразията е процес, протичал с значителна активност по протежение на 

морската брегова линия, влизаща в обсега на Крайбрежната зона и в съседство с нея. 

Разпространението й е повсеместно, особено преди урбанизацията на брега. С 

изграждането на брегоукрепителни съоръжения през 80-те години се разширява 

значително частта от брега с прекратено абразионно въздействие. 

Природните фактори /подпочвени води в подземните хоризонти, валежи, 

морска абразия, морско вълнение и др./ и антропогенните фактори /допълнително 

натоварване от строителството, незаконно строителство, отсъствие на 

канализационна мрежа при изградена водоснабдителна такава, неправилно 

брегоукрепително строителство и др./ създават условия за образуване на мащабни 

свлачища. 

Само част от свлачищните участъци, са укрепени. За част от свлачищата 

няма изградени и наблюдателни системи. В много случаи укрепителните 

мероприятия не са извършени в необходимия обем или са недостатъчно ефективни, 

което създава риска за активизиране на свлачищните масиви.  

В Бургаска област има участъци, където брегът е клифов, със стръмни, почти 

отвесни склонове. В участъците от брега, лишени от пясъчни ивици, или с такива с 

ограничена ширина, прякото вълново въздействие непрекъснато подрива в основата 

свлачищните масиви. Под въздействие на бреговите течения получаваният материал 

се изнася или в дълбочина или в съседни, дълбоко врязани в сушата участъци, 

където подхранват оформените пясъчни ивици. Комбинацията с изветрителните 

процеси създава условия за срутищни прояви. Колкото по висок е склонът и колкото 

условно са "по-здрави" изграждащите го скали, толкова по мащабни са срутищните 

процеси.  

Развитието на свлачищните процеси по Черноморското крайбрежие е 

предопределено от няколко основни фактора, като например относително високата 

динамика на съвременните колебателни движения на земната кора, проявяващо се в 

североизточния край на Бургаското голямо структурно понижение, измененията на 
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нивото на Черноморския басейн и др. Под действието на тези фактори крайбрежната 

територия е подложена на издигане и потъване, които са довели до отлагането на 

разнородни седименти. Активно проявяващите се тектонски колебателни движения 

и абразията са предизвикали интензивно моделиране на релефа. В най-ново време 

свличанията са особено активни през последните 30-40 години. 

Започнати са брегоукрепителни работи по предварително изготвени технически 

решения за голяма част от свлечените участъци по Черноморското крайбрежие на 

Бургаска област. Завършен е първия етап от брегоукрепването на свлачището на квартал 

Сарафово. Възложено е изготвяне на техническо задание за втори и трети етап. 

Продължава изготвянето на проектни решения и изпълнението на поетапно 

брегоукрепване на свлачищните участъци по бреговете на градовете Несебър, Обзор, 

Поморие, Созопол, Царево, Ахтопол и селата Черноморец и Равда. 

 

Регистрирани свлачища на територията на Бургаска област към 30.05.2012 г. 

 БУРГАС 

1. В гр. Бургас на територията на Морската градина от входа на Централния 

плаж до Летния театър. Свлачището е известно от 1998 г. и засяга пешеходни алеи и 

сградата на Казиното. През 2001 г. по проект на МРРБ и финансови средства от резерва на 

държавния бюджет за ликвидиране на последиците при бедствия и аварии, свлачището е 

укрепено в участъка от входа на Централния плаж до мостика. Поредният етап от обекта 

обхващащ държавната част на градината е завършен през 2003 г. и приет с Акт 16. 

2. Южно и североизточно от кв. Сарафово. Проучвателни дейности са започнали 

още през 1964 г. Свлачището засяга плажната ивица и инфраструктурни обекти. През 1998 

г. е изработен проект за укрепването му. През 2001 г. е изпълнено укрепване на южната 

част на свлачищния район с финансови средства от МРРБ. Останал е неукрепен участък в 

южния край, в посока към гр. Бургас. Не застрашава сгради и инфраструктура. 

3. На територията на парк “Росенец”. Свлачището засяга плажната ивица и 

инфраструктурни обекти. Същото е укрепвано през 2002 г. чрез изпълнение на дамба с 

целево финансиране от МРРБ. 

4. Свлачище на път ІІІ – 7909 “ІІ-79 – Г. Езерово – надлез Братово” при км 10+400 

дясно. След обилни дъждове и снеготопене под влиянието на тежкото автомобилно 

движение е улегнало пътното платно. Образувани са пукнатини на настилката. 

РУЕН 

1. с. Заимчево – има опасност голяма част от селото да остане без пътна връзка.  

2.  с. Планиница – свлачище до мост за селото; има опасност село Планиница да 

остане без пътна връзка. 

3.  IV-то класен път между селата Ясеново и с. Снежа – има опасност селата 

Снежа и Заимчево да останат без пътна връзка. 

 Свлачищата в селата Струя и Снежа са укрепени.  

ПРИМОРСКО     

1
-ви

 участък : бреговата ивица от кв.33а на разстояние 300м. по кадастралния план до 

пристанището. В южната част на залива брегът е висок около 20м , а в северната част 

около 10м. Брегът е изграден от седиментни скали, пясъци, пясъчници, варовици и 

варовикови глини. Брегът е подложен непосредствено на морската абразия, по-меките 

материали се размиват, а по-здравите се обрушват под формата на големи блокове .  

2
-ри

 участък: Северен бряг в участъка на ул.‖Христо Ботев ― до ул. ―В.Левски ―,на 

разстояние 130м. 

3
-ти

 участък Свлачището се намира на североизток от града по склона към морето . 

Формата му е фронтално удължена с размери по посока на движението максимално 130м . 

Главният свлачищен обрив е с дългообразна форма, която е изпъкнала към сушата. 
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максималната му височина е 5-6 м като към двата борда намалява на 0м. Една част от 

свлачището е залесена.  Плажната ивица е с широчина 20-30м . Валът на свличане се 

отнема периодично от морето при силните зимни щормове.  

МАЛКО ТЪРНОВО 

1.  Път І-9 – м. Босна – Бялата вода (РПМ) –  възникнало 2006 г. – в момента се 

извършва цялостен ремонт на пътя и е предвидено укрепване на свлачището; 

2. Път І-9 – заслон Корабеловата воденица (РПМ) – 2006 г., периодично почистване; 

3. Път І-9 - Преди разклон с. Бръшлян (РПМ) – 2006 г., периодично почистване; 

4. Път І-9 – Малко Търново – ГКПП (РПМ) – 2006 г., почистване; 

5. Над Меча река (Аидере) – Помпена станция (РПМ) – 2006 г.,почистване; 

6. Път с. Стоилово – 3 свлачища – 2006 г. – почистване; 

7. Път м. Ковач – 2006 г., почистване; 

8. Път разклон с. Младежко (преди селото) – 2006 г., почистване; 

9. Път разклон с. Заберново – 2006 г., почистване; 

10. Път ІІ-99 Малко Търново – с. Граматиково (отсечка м. Качул – с. Граматиково), 

(РПМ) – 2006 г., почистване; 

11. м. Маврова нива – с. Сливарово – 2006 г., почистване. 

ЦАРЕВО 

1. Свлачище – гр. Царево “Централен плаж”. От 1983 г. се наблюдава от 

―Геозащита ― – Варна. Застрашава уличната регулация, жилищни сгради /на 15 м от 

свлачищния обрив са най-близките къщи/.              

2.  Свлачище – гр. Царево “Южен бряг‖. От 1983 г. се наблюдава от ―Геозащита 

―Варна, подробно обследвано от 1994 г.                     

3. Свлачище и срутище – кв. “Василико” и пътна връзка. Обследвано и 

картотекирано през 1983 г. – застрашава пътна връзка гр. Царево - кв. Василико, улична 

регулация, жилищни сгради и църква.                     

4. Брегоукрепване морски парк - гр. Царево. Обследвано през 2000 г. Изготвен и 

съгласуван с МРРБ работен проект /РП/, изпълнено строителство през 2001 г.  

5. Свлачище гр.Ахтопол северен плаж. От 1987 г. обследвано и картотекирано, 

няма РП. Към настоящия момент няма пряка опасност за живущите и жилищните сгради в 

непосредствена близост. 

ПОМОРИЕ 

1. Свлачище при нос "Лахна”. Представлява брегова ивица, с дължина около 8 км. 

Вследствие на силното енергийно действие от продължаващата от 30 - 40  години морска 

абразия, свлачището е силно активирано. Извършени са проучвателни работи от 

"Геозащита" - Варна за започване на дейности по забавяне и спиране на свлачищните 

процеси в предвид факта, че свлачището попада в новия ПУП на гр. Поморие.  

2. Свлачище в района на гр. Ахелой. Представлява брегова ивица с дължина около 6 

км. Започва със завършване брегоукрепителните работи по дамба № 3 или от края на 

посочената дамба и продължава до устието на р. Ахелой.     

НЕСЕБЪР 

1. гр. Обзор- курортна зона — площ 70 дка 

2. гр. Обзор- над ул. „Младежка"- 3,5 дка 

3. с. Баня- извън селото- 45 дка 

4. гр. Несебър - нов град север 

5. гр. Несебър - нов град юг - 10 дка 

6. гр. Несебър- нов град север- 50 дка 

7. гр. Несебър- нов град север парка 

8. гр. Несебър- нов град при входа южен плаж — 0.6 дка 

9. гр. Несебър- стар град — 2 дка 
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10. с. Равда- пред селото- западно от носа - 12 дка  

11. с.Равда- пред селото- около ролбата- 21 дка  

12. с.Равда- пред УВЦ на ОББ - 18 дка 

13. с. Равда- около нос Акротирия и студентски лагери - 4 броя - 10 дка 

14.  В.С. Елените - над обходния път - 1,5 дка 

15.  В.С. Елените - над детската градина - 0.6 дка 

16.  В.С. Елените — над последния хотел (север) — 1.5 дка 

17.  гр. Обзор - местност „Срещу село" - 5 дка 

18. гр. Несебър - нов град - северен бряг (около стълбището за брегоукрепителна 

дамба) - 0.4 дка. 

19.Свлачище на път ІІІ-906 “Паницово- Каблешково” при км 32+280. Година на 

възникване – 1998. Река Бяла река подкопава левия си бряг /дясната част от пътя/, в 

резултат на което се е получило отцепване на банкета и свличане на част от насипа. Няма 

деформации на платното за движение. Необходимо е да се извърши укрепване на брега на 

р. Бяла река. 

СУНГУРЛАРЕ  

1. Свлачище на път ІІ – 73 “Прилеп – Карнобат” от км 76+000 до км 76+104 ляво и 

дясно. Година на възникване – 1992. През 1992 г. и 1996 г. на свлачището са изпълнени 

укрепителни мероприятия с габиони. Към момента габионите са преобърнати и има нужда 

от проучване, проектиране и реализиране на проекта.       

СОЗОПОЛ 

1. Локално свлачище при къмпинг „Черноморец. Свлачището обхваща територията на 

к-г „Черноморец‖, разположен южно от едноименния град. Възникнало е в резултат на 

морска абразия и битови води от къмпинга поради геоложка предопределеност. 

2. Локално свлачище „Райски залив”Свлачището е с размери: ширина 60 м и 

дължина 20 м, блоков тип. Свлачището е укрепено и към настоящия момент не е активно. 

3. Свличане в м. „Буджака” при общински път /ул. „Виа Понтика/ и прилежащ 

сервитут, както и в обхвата на урегулиран поземлен имот I 8532 м. Буджака‖ землище на 

гр. Созопол, с обхват 150 м. успоредно на бреговата ивица, и дължина от 50 м. /напречно 

на улицата/ в най-тясната си част и 150 м. в най широката част. Свлачището е развито по 

склон с височина 20 м. и достига до морето. 

 

Като се има в предвид свличанията на земни маси вследствие активизирането на 

свлачищните процеси след обилни дъждове и снеговалежи, изградените хидротехнически 

съоръжения на територията на областта, наличието на реки, които при определени условия 

- силни и поройни дъждове, могат значително да покачат водното си ниво, могат да се 

направят следните 

ИЗВОДИ 

 Свличанията на земни маси по склоновете на пътни участъци, активизирани от 

интензивни и продължителни валежи или снеготопене, могат да предизвикат ограничаване 

на движението или затваряне на важни пътни участъци от пътищата на Републиканската 

пътна мрежа; 

 Свличанията по морския бряг, вследствие свлачищните процеси по 

Черноморското крайбрежие, предизвикани от колебанинията на нивото на подземните 

води и абразията, могат да причинят превръщането на големи площи от земи в регулация 

и обработваеми земи в пустеещи. Свлачищата по морския бряг могат да застрашат 

основите на жилищни постройки в населени райони, да причинят щети на 

електропроводната мрежа за високо напрежение, както и на цялата налична 

инфраструктурна мрежа в свлачищната зона; 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

85/279 

На основание направените изводи от вероятната обстановка могат да се 

конкретизират за изпълнение следните 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Да се създаде организация за своевременно извършване на огледи от 

специализирани комисии на проявяващите се нови и активизиралите се стари 

свлачища, установяване на нанесени щети и при нужда за предприемане на мерки за 

преместването на хора и материални ценности от свлачищните райони.  

 Сформираният при необходимост Щаб за координация при бедствия в 

Бургаска област да създаде предварително групировка от сили, средства и 

организация за своевременното ликвидиране последиците от възникналото 

бедствие. Основните усилия да бъдат насочени в населените места и районите, 

пряко засегнати и застрашени от наводнението, за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи. 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СВЛАЧИЩА И СРУТИЩА 

1. Възстановяване/ изграждане на съоръжения-държавна собственост 

1.1.Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане 

Данни за случили се свличания и срутвания с материални щети и/или 

човешки жертви; 

Визуално състояние на свлачищните и срутищни участъци и съоръженията в 

тях; 

Местоположение предполагащо опасност; 

Оценка на риска-вероятност от възникване на свлачище или срутище или 

авария на съоръжение, уязвимост на съоръжението и тежестта на последствията от 

протичането на аварията; 

В случай на висока предварителна оценка съгласно наръчник ―Изисквания 

към оценката на риска и съществени изисквания към обема и съдържанието на 

експертизите на ПОО; 

Изготвена експертиза   

1.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане 

Укрепване на свлачище кв. Сарафово, гр. Бургас – II и III етап;  

Укрепване на свлачище парк ―Росенец‖;  

Укрепване на свлачище в къмпинг „Черноморец‖, гр. Черноморец; 

Укрепване на срутище в землището на с. Зидарово на път с. Присад – с. 

Зидарово;  

Да се извърши цялостно инженерно-геоложко райониране на територията, 

по степен на засегнатост от свлачищни процеси и възможност за застрояване; 

Да се възстановят компрометирани съоръжения на КИС в свлачищни 

масиви за възстановяване на режимните наблюдения на масивите на свлачищни 

райони по програма на ―Геозащита –Варна‖; 

Да се проектира и изгради КИС и започнат да се водят наблюдения на 

масивите на свлачищни райони по програма на ―Геозащита –Варна‖;  

Необходимо е докладите и стратегиите на ―Геозащита – Варна‖ за 

състоянието на свлачищните масиви и предвидените мерки да се предоставят на ОУ 

„ПБЗН‖ – МВР  непосредствено след изготвянето им.  

1.3.Отговорни областни звена и длъжностни лица от областната 

администрация за осъществяване на дейността 

Със заповед на областния управител се назначава комисия от експерти за 

определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. Съгласно Наръчник 
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за изисквания към оценката на риска и съществени изисквания към обема и 

съдържанието на експертизите за ПОО се изготвя Предваритена оценка на 

обследваното съоръжение предвидено за възстановяване. Включват се 

представители от: 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител, 

Директор на дирекция АКРРДС, гл. експерт ОМП; 

ОУ „ПБЗН‖ – МВР и ОЦ‖;  

От ―Геозащита Варна‖- експерт, определен със заповед на управителя; 

От БДЧР–Варна–сектор Бургас-експерт, определен със заповед на директора 

От В и К Бургас ЕАД – ръководител направление;  

От ОПУ – експерт, определен със заповед на директора; 

От Общините – ресорни заместник кметове. 

2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и 

съоръжения имащи отражение върху повече от една община. 

2.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти в областта, за 

които е необходимо изготвяне на експертизи 

За обвързване възлагането на експертизи на състоянието на критичните 

обекти и съоръжения с разработваните от ―Геозащита –Варна‖ стратегии относно 

изграждане на системи за мониторинг на свлачищни процеси, цялостно инженерно-

геоложко райониране на територията по степен на засегнатост от свлачищни 

процеси и възможност за застрояване е необходимо съгласуване между 

собствениците или експлоатационните дружества на обектите, общинските 

администрации и ―Геозащита –Варна‖ и общ план за действия. 

2.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи 

От ОУ „ПБЗН‖ – МВР и ОЦ, ; 

Собственици на съоръжения; 

От ―Геозащита- Варна‖- експерт, определен със заповед на управителя; 

От БДЧР-Варна-сектор Бургас-експерт, определен със заповед на директора; 

От В и К Бургас ЕАД – ръководител направление; 

От Общините – експерти, определени със заповеди на кмета; 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител, 

Директор АКРРДС, гл. експерт ОМП; 

От РДНСК – експерт, определен със заповед на директора; 

От ОПУ – експерт, определен със заповед на директора; 

От ОИТ – експерт, определен със заповед на директора. 

 В своята работа комисиите могат да ползват хидрогеолози, експерти по 

водите и строителни инженери – конструктори и хидроинженери по списък от 

камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.  

3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране и населението 

3.1.Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

Необходимо е изграждане система за наблюдение, ранно предупреждение и 

оповестяване на структурите имащи отношение по плана при активизиране на 

свлачищни процеси, като се автоматизират и диспечеризират доколкото е възможно 

процесите на получаване на информация и данни от системи за мониторинг на 

свлачищни райони в активен стадий. Да се получават информация и данни и се 

следи за опасно повишаване или понижаване на нивото на подпочвените води в 

свлачищните райони. 
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Необходимо е изграждане на информационна система за обмен на 

информация с хидрометеорологичната обсерватория в гр. Бургас за получаване 

информация в реално време за развитието на валежната обстановка, от която може 

да се направят изводи за вероятно активизиране на уязвими на свличания места в 

областта. 

3.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация 

За наблюдение и ранно предупреждение 

Изграждане на КИС на възможно повече свлачищни райони; 

Изграждане на УКВ връзка (с възможност за конферентен разговор) между 

Председателя на ОСС, щаба за координация и ръководителя на място в района на 

бедствието чрез наличните радио средства на ОУ „ПБЗН‖ – МВР - Бургас; 

За оповестяване – чрез ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – МВР и дежурен по ОСС за 

органите за управление, силите за реагиране и населението. 

 Налице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и 

обмен на данни от дежурните по ОбСС към всички сили и средства, имащи 

отношение към управлението при кризи и ликвидирането на последствията от 

свлачища и срутища. 

3.3. Длъжностни лица от териториалните структури на министерства и 

ведомства за осъществяване на дейността 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител, 

главен експерт ОМП, ОСС; 

От ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас; 

Кметове на общини; 

Хидрометеорологична обсерватория – Бургас;  

ВИВАКОМ; 

От ―Геозащита- Варна‖- експерт, определен със заповед на управителя; 

От БДЧР-Варна-сектор Бургас- експерт, определен със заповед на директора 

4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението 

4.1. Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране 

и провеждане на обучението 

 Областният управител организира и отговаря за обучението на областната 

администрация за начините на поведение и действие при свлачища и срутища и 

изпълнение на необходимите защитни мерки. 

Ежегодно се провежда съгласно Заповед на областния управител за обучение 

на органите на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС; 

 Регионален инспекторат по образование - Бургас отговаря за обучение на 

децата от детските градини и училищата за поведение и действие при свлачища и 

срутища. 

 От ОУ „ПБЗН‖ – МВР и ОЦ, Главен инспектор по ПОУСН; 

Национален учебен център . 

4.2.  Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между 

органите за управление, съставните части на ЕСС и населението при свлачища и 

срутища; 

Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи организират 

обучение на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни 

структури за изпълнение на дейности по защитата при свлачища и срутища. 

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 свлачища и срутища. Ученията се 
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провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните 

части на Единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за 

реагиране при свлачища и срутища. Тренировките и ученията се провеждат: 

по заповед на Министъра на вътрешните работи; 

по план на ГД „ПБЗН‖ – МВР София; 

по заповед на Областния управител на Бургаска област; 

по план на ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас; 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и 

изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от 

кметовете на общини като обучение по желание. 

4.3. Източници на финансиране. 

републикански бюджет /за доброволните формирования/; 

бюджет на областен управител; 

общински бюджети /органи за управление, общинска администрация и 

населението/; 

бюджетите на юридически лица и еднолични търговци /работещо 

население/; 

в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи, провеждащи 

обучението;  

други източници на финансиране /спонсорство, дарения и др./; 

Национална програма за защита при бедствия – съгласно годишния план. 

5. Дейности за намаляване на риска 

С разработването на плана за действие при свлачища и срутища в област 

Бургас се цели създаване на необходимата организация за предприемане на мерки за 

защита на живота и здравето на хората, на околната среда и набелязване на 

необходимите действия на органите за управление и силите за реагиране при 

активизиране на свлачища и срутища. 

Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – 

МВР, Областна администрация, Общините и формированията на юридическите и 

физически лица за осигуряване на ранно предупреждение. 

Осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно-

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

Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 

спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от свлачища и срутища и 

при възстановяване на нормалния ритъм  на живот. 

Според характера и въздействието върху свлачищните процеси 

мероприятията се групират както следва: 

Превантивни 

Превантивните мероприятия трябва да се провеждат в цялата водосборна 

област, тангираща със свлачището, която формира повърхностния и подземен воден 

отток. 

Основните превантивни мероприятия са хидроложкото и хидротехническото 

саниране на водосбора. Тук влизат и ограничителни режими за използване на 

земеделските и строителните терени. 

Хидроложкото саниране включва проверката, почистването, 

възстановяването и коригирането на естествената дренажна мрежа, която трябва да 

отвежда без задържане формиралия се от валежите повърхностен отток извън 

територията на свлачището. 
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Хидротехническото саниране включва всички допълнителни 

хидротехнически съоръжения /открити дренажи, канавки, корекция на дерета, 

водостоци и др./ които намаляват възможността за подхранване на подпочвените 

води от повърхностния отток. 

Оперативни 

Оперативните мероприятия се провеждат в зоната на свлачищния склон и 

посредством инженерни решения и съоръжения осигуряват повишаване 

коефициента на устойчивост и стабилитета на терена. 

Експлоатационни 

Експлоатационните дейности осигуряват нормалното функциониране на 

изградените съоръжения и не допускат влошаване на якостните характеристики на 

строителните почви и гарантират общата устойчивост на терена. 

Превантивна дейност за снижаване на риска от свлачища и срутища 

Превантивната дейност включва: 

Разработване и изпълнение на програми за намаляване на риска от свлачища 

и срутища; 

Финансово осигуряване на национални и регионални програми за укрепване 

на свлачищата по Черноморското крайбрежие; 

Национална стратегия за прогнозиране, предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от свлачищните процеси; 

Национална програма за укрепване на свлачищата по Черноморското 

крайбрежие; 

Режимни наблюдения и изследвания на свлачищни и абразионни обекти, 

финансирани от бюджета на МРРБ и изпълнявани от ―Геозащита‖ЕООД – гр. Варна. 

Мероприятия за планиране и реализиране на борбата със свлачищата: 

Финансово осигуряване; 

Териториално-устройствени решения; 

Инженерно-технически решения; 

Организационно-стопански мероприятия; 

Проиграване на инструкциите на частите на ЕСС за действие при свлачища 

и срутища - Инструкция № 3/18.07.2007 г. за реда за осъществяване на СНАВР при 

бедствия. 

Проверки на състоянието на застрашени обекти – провеждат се ежегодно, 

съгласно Заповед на областния управител за обследване и контрол на ПОО; 

Набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане и изготвяне 

на предложение за включване в Националната програма за защита при бедствия. Ще 

бъдат набелязани от комисии, назначени със заповеди на кметовете на общини/ 

областния управител за оглед и предварителна оценка; 

Набелязване на водоотвеждащи съоръжения, нуждаещи се от почистване и 

осигуряване на финансирането на дейността чрез общинските бюджети /в границите 

на населените места/; 

Изготвяне заявка за финансиране към операторите на обекти, които не се 

управляват от общините, а създават риск на нейна територия; 

Подготовка на заявки за експертиза на състоянието на критичните и 

потенциално опасни обекти и съоръжения (към техните оператори); ―Геозащита‖– 

Варна; 

Модернизация и изграждане на наблюдение, ранно предупреждение и 

оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението; 

Обучение на органите за управление и силите за реагиране; 
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Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите 

за управление, силите за реагиране и населението при хипотетични свлачища и 

срутища; 

Заседания на ОСС и/или щаба за координация в областта за контрол по 

готовността на частите на Единната спасителна система за действие при свлачища и 

срутища; 

На потенциално опасните обекти, обществен транспорт, електроснабдяване, 

газоснабдяване, водоснабдяване, социални служби - за практическо отработване 

действията на служителите при активизиране на свлачища и срутища; 

Актуализация на телефония указател на ведомствата със задачи по защитата 

при свлачища и срутища; 

Проверка на протичането на информация между кмета на общината, 

дежурния по ОСС, ОЦ към ОУ „ПБЗН‖ – МВР, дежурните по ОбСС, формиро-

ванията от Единната спасителна система; 

Взаимовръзка на аварийните планове на застрашените търговски дружества 

и фирми с областния и общински  планове; 

Изготвяне на стандартни оперативни процедури за действия при свлачища и 

срутища; 

Изготвяне на указания - правила за поведение и действия на населението 

при свлачища и срутища с цел излъчването им по средствата за масово 

осведомяване, а при необходимост и с подвижни оповестителни системи, монтирани 

на МПС;  

Снижаване на времето за регистрация на събитието, време на оповестяване в 

ОЦ, време на оповестяване на ЕСС, време за реагиране и обратна връзка. 

Финансиране на програмите за намаляване на риска от свлачища и срутища. 

Включва финансово осигуряване на 

Национални и регионални програми за укрепване на свлачищата по 

Черноморското крайбрежие; 

Национална стратегия за прогнозиране, предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от свлачищните процеси; 

Национална програма за укрепване на свлачищата по Черноморското 

крайбрежие; 

Съгласно годишния план от Националната програма за защита при бедствия  

От общинските бюджети за съоръжения общинска собственост; 

В застрашени обекти с техни средства. 

1.Поддържане на непрекъсната готовност  за реагиране 

Поддържането на непрекъсната готовност за реагиране при  свлачища и 

срутища се осъществява чрез: 

Основните съставни части на ЕСС осигуряват непрекъсната готовност за 

приемане на съобщения при възникване на свлачища и срутища, тяхната оценка и 

незабавни действия; 

Непрекъснато оперативно дежурство; 

Наблюдение, анализ и оценка на обстановката; 

Оперативни прогнози за развитието на свлачището/срутището; 

Поддържане в готовност силите и средствата /другите съставни части на 

ЕСС/, предвидени за предоставяне на помощ за защита на населението при 

свлачища и срутища и свързаните с тях бедствия и аварии съгласно плана СНАВР.  

Аварийната готовност се поддържа чрез: 
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Непрекъснато поддържане и актуализиране на общинските и областния 

планове за защита при бедствия и за провеждане на спасителни и неотложни-

аварийно възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии. 

Провеждане на мероприятия за усвояване на плана по елементи и цялостно. 

Изграждане и поддържане постоянно дежурство на системите за оповестява-

не и информация  за свлачищен, метеорологичен, хидроложки и сеизмичен контрол.   

Поддържане в готовност на силите и средствата на Единната спасителна 

система 

Поддържане на денонощно дежурство и подготовка на сили и средства за 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. 

Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при свлачища - съгласно областния план за СНАВР. 

 

 

 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

92/279 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНО-ОПАСНИТЕ ЯЗОВИРИ НА―В и К‖ ЕАД 

 

Я З О В И Р 

 

Завирен 

обем  

/млн.м3/ 

Полезен 

обем 

/млн.м3/ 

Мъртъв  

обем  

/млн.м3/ 

Височина 

на стената/м/  

Вид на 

язовирната 

стена 

Максимално 

преливно водно   

кол-во /м3/сек/ 

Максимално водно 

количество от  

изпускателя /м3/сек/ 

Диаметър на 

основния 

изпускател /мм/ 

КАМЧИЯ 

 
233,550   157,550 76,00 80,00 

каменно- 

насипна 
1470 56 2400 

ЯСНА 

ПОЛЯНА 
32,320 24,770 7,550 50,00 

каменно- 

насипна 
290 23 1430 

НОВО 

ПАНИЧАРЕВО 
2,02 1,22 0,80 20,00 

еднородна 

земнонасипна 
414 0,75 800 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНО-ОПАСНИТЕ ЯЗОВИРИ НА ―ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ‖ АД 

 

Я З О В И Р 

 

Завирен 

обем  

/млн.м3/ 

Полезен 

обем 

/млн.м3/ 

Мъртъв  

обем  

/млн.м3/ 

Височина 

на стената 

/м/  

Вид на 

язовирната 

стена 

Ширина на 

преливника 

/м/ 

Преливна 

височина 

/м/ 

Разлика между 

кота преливник и 

кота корона /м/ 

Ширина на 

основния 

изпускател /м/ 

МАНДРА 

 
145,84 123,84 42,00 7,10 

еднородна 

земнонасипна 
245,00 0,80 3,1 7,00 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНО-ОПАСНИТЕ ЯЗОВИРИ НА ―НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ‖ ЕАД 

 

Я З О В И Р 

 

Завирен 

обем  

/млн.м3/ 

Полезен 

обем 

/млн.м3/ 

Мъртъв  

обем  

/млн.м3/ 

Височина 

на стената 

/м/  

Вид на 

язовирната 

стена 

Ширина на 

преливника 

/м/ 

Преливна 

височина 

/м/ 

Разлика между 

кота преливник и 

кота корона /м/ 

Диаме- 

тър на 

ОИ /мм/ 

Макс.вод. 

кол. през 

ОИ /м3/с/  

ПОРОЙ 

 
45,20 43,20 2,00 29,25 

земнонасипна 
70,00 1,10 2,15 1200                      8,70 

АХЕЛОЙ 12,35 11,95 0,75 43,20 земнонасипна  60,00 1,10 1,60 700                      3,77 

ТРОЯНОВО 5,90 5,40 0,50 20,00 земнонасипна 30,00 0,95 2,20 800                       3,00 

КРУШЕВО 11,19 10,49 0,70 22,80 земнонасипна 30,00 1,05 2,96 800                       3,00 

ЦЕРКОВСКИ 6,50 5,00 0,75 6,00 земнонасипна 4,00 1,15 2,00 1000                        0,7 

ДЕТЕЛИНА 0,65 - - 10,00 земнонасипна - - - 400 1,17 

СКАЛА - 1 10,34 10,20 0,14 9,0, 8,2 13,85 земнонасипна - - - 1100                      2,815 

СКАЛА - 2 0,96 0,84 0,12 13,26,  2,34 земнонасипна - - -   800                       0,975 
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ПОТЕНЦИАЛНО-ОПАСНИ ЯЗОВИРИ В ОБЛАСТ БУРГАС СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНИ,  

СДРУЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ И ЧАСТНИ ЛИЦА  

 

№ 

 
ОБЩИНА 

ИМЕ НА ЯЗОВИРА 
ЗЕМЛИЩЕ 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 

ПО ПОРЕЧИЕТО 

ПОД ЯЗОВИРА 

ЗАВИРЕН 

ОБЕМ 

/ хил. м3/ 

ВИСОЧИНА НА 

СТЕНАТА / м / 

1 БУРГАС яз. ―Дермен дере‖ с. Рудник с. Рудник 150 15,0 

2 АЙТОС 

яз. „Парка‖ 

 яз. „Съдиево – 1‖  

яз. „Съдиево – 2‖  

гр. Айтос 

с. Съдиево 

с. Съдиево 

гр. Айтос 

с. Съдиево 

с. Съдиево 

842 

3 227 

440 

19,6 

28,0 

21,0 

3 КАРНОБАТ 

яз. „Ери бой‖ 

яз. „Дермен дере‖ 

яз. „Голямата река‖ 

яз. „Черково― 

яз. „До гробищата‖ 

яз.„Коларови воденици‖ 

яз. „Памуклията‖ 

с. Церковски 

с. Раклица, с. Сигмен 

с. Екз. Антимово 

с. Черково 

с. Драганци 

с. Драганци 

с. Драганци 

с. Церковски  

с. Сигмен 

с. Черково, с. Сърнево 

с. Черково 

с. Драганци 

с. Драганци 

с. Драганци 

500 

900 

2 000 

550 

330 

108 

240 

12,0 

19,5 

14,0 

11,00 

12,0 

8,50 

14,50 

4 РУЕН 
яз. „Ябълчево – 2” 

яз. „Вресово‖ 

с. Ябълчево 

с. Вресово 

с. Вресово  

с. Вресово 

1 800 

238 

22,0 

5,20 

5 СРЕДЕЦ 

яз. „Малката река‖ 

яз. „Дачковица‖ 

яз. „Василева кория‖ 

яз. „Пъздерковица‖  

яз. „Зорница – 1― 

яз. „Зорница – 2―   

гр. Средец 

с. Момина църква 

с. Момина църква 

с. Момина църква 

с.Радойново, с.Зорница 

с. Зорница 

гр. Средец /стопанства/ 

с. Момина църква 

с. Момина църква 

с. Факия 

с. Радойново 

с. Зорница 

1 100 

631 

84 

646 

1 950 

288 

17,0 

16,0 

8,0 

16,40 

13,00 

18,00 

6 СУНГУРЛАРЕ 
яз. ―Черница‖ 

яз. ―Климаш‖ 

с. Черница 

с. Климаш 

с. Горово 

с. Климаш 

2 200 

450 

23,3 

12,0 

7 КАМЕНО 

яз. „До селото― 

яз. „Овощна градина― 

яз. „Кокичина могила-2―  

с. Винарско 

с. Винарско 

с. Винарско 

с. Равнец 

с. Равнец 

с. Равнец  

120 

45 

92 

8,00 

8,00 

9,40 
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ХВОСТОХРАНИЛИЩА   НА   ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ 

№  

по 

ред 

Име на 

Хвосото-

хранилището  

 

Собственик 

Обем 

/хил.м3/ 

Височина 

на стена- 

та  /м/ 

Вид на 

стената 

Контролно 

измервателна 

система 

Рекултиви- 

рана част 

 

Наличие 

на авариен 

план 

Застрашени 

обекти при 

авар.ситуация 

1 

 

 

 

Росен - 1 

Росен - 2 

Росен - 3 

Росен - 4 

Бургаски 

медни мини 

- ЕАД 

200 

1000 

4254 

280 

6 

10 

35 

8 

земно- 

насипни 

Наблюдения за 

хоризонтални и  верт. 

деформации и 

филтрация 

100 % 
 

- 

Бургаски 

залив 

2 
Върли бряг – 1 

Върли бряг – 2 

Върли бряг – 3 

БММ – ЕАД 

БММ – ЕАД 

Строителни 

материали АД 

1783 16 ― 

Наблюдения за 

хоризонтални и  верт. 

деформации и 

филтрация 

70 % да язовир Мандра 

3 Малко Търново 

САВ Лаборатории 
ООД – София 

АЛФА Енерджи 

МТ  ЕООД – 
София 

4329 12 ― ― 100 % - 
река Докузак 

река Аидере 

КОРЕКЦИИ НА РЕКИ В БУРГАСКА ОБЛАСТ 

N  

по 

ред 

Име на 

реката 

Дължина 

корекция 

/км/ 

Дължина 

лява дига 

/км/ 

Дължина 

дясна дига 

/км/ 

Височина 

на дигите 

/м/ 

Материал 

на дигите 

Макс. проводимо  

водно количество 

/м3/сек/ 

1 Средецка 33 16 29 1,9 - 2,6 земнонасипни 364 

2 Дяволска 11 8 5 2,5 - 3,0 земнонасипни 162 

3 Изворска 16 10 6 1,7 - 2,4 земнонасипни 123 

4 Факийска 25 14 13 2,1 - 2,5 земнонасипни 270 

5 Хаджийска 16 11 5 1,9 - 4,2 земнонасипни 260 

6 Бяла 8 6 3 1,0 - 1,9 земнонасипни 92 

7 Чакърлийка 2 2 2 1,5 - 1,9 земнонасипни 98 

8 Русокастренска 9 4 7 0 - 3,9 земнонасипни 375 

9 Айтоска 39 32 31 1,0 - 2,4 земнонасипни 340 

10 Азмак 61 41 38 1,9 земнонасипни 110 

11 Сигменски азмак 25 20 25 3,7 земнонасипни 80 

12 Дермен дере 25 20 25 1,9  земнонасипни 105 
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ОТВОДНИТЕЛНИ  ПОМПЕНИ  СТАНЦИИ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ 

 

Име на отводнителната 

система 

Име на отводнителната 

помпена станция 

Вид на електро- 

захранването 

ОС Новоселци ОПС ―Новоселци-1‖ единично 

ОС Димчево ОПС ―Димчево‖ единично 

ОС Дяволско блато ОПС ―Дяволско блато‖ единично 

ОС Гълъбец ОПС ―Гълъбец‖ единично 

ОС Несебърско блато ОПС ―Несебър‖ 

ОПС ―Тънково‖ 

ОПС ―Тънково‖ 

ОПС ―Тънково‖ 

ОПС ―Слънчев бряг‖  

единично 

единично 

единично 

единично 

единично 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:   При заливане на прилежащите площи на отводнителната система, 

намиращите се в нея отводнителни помпени станции работят на денонощен режим 

на работа 

ПОДЗЕМНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА 

ПОПАДАЩИ В ЗАЛИВНАТА ЗОНА НА РЕКИ 

 

Местонахождение 

на водоизточника 

по общини 

Вид на 

подземните 

водоизточници 

Брой на 

подземните  

водоизточници 

Общ 

дебит 

/л/сек/ 

В заливната 

зона на коя  

река попадат 

  С р е д е ц        

  гр. Средец шахтов кладенец 2 10 Средецка 

  тръбен кладенец 2 10 Средецка 

  с. Проход тръбен кладенец 1 2 Средецка 

  с. Дюлево  шахтов кладенец 1 1 Дюлевска 

  с. Загорци шахтов кладенец 1 9 Дюлевска 

  Н е с е б ъ р     

  с. Гильовци тръбен кладенец 1 10 Бяла 

  гр. Ахелой шахтов кладенец 1 4 Ахелой 

  с. Приселци тръбен кладенец 10 80 Двойница 

  Б у р г а с     

  с. Димчево шахтов кладенец 1 4 Факийска 

  С о з о п о л     

  с. Веселие шахтов кладенец 5  30 Ропотамо 

  с. Извор шахтов кладенец 4 35 Изворска 

  с. Зидарово шахтов кладенец 2 15 Даръ дере 

  с. Равадиново шахтов кладенец 2 5 Герен-Соватите 

Ц а р е в о     

с. Кости шахтов кладенец 2  Велека 

  М.  Т ъ р н о в о     

  с. Граматиково  шахтов кладенец 2 30 Велека 
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ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 

 

 ЗАМИСЪЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 Снежните бури са метеорологично явление, характеризиращо се с 

пренасянето на сняг от силен вятър в почти хоризонтално направление, съпроводено 

с вихрово движение на снежинките и образуване на снежни преспи. Виелиците, 

придружени с натрупването на големи преспи от сняг, може силно да затрудни 

движението по пътищата и магистралите. При по-сложна обстановка, причинена от 

комплексни метеорологични фактори, може да бъде предизвикано затваряне на 

пътни участъци и обявяване на бедствено положение в засегнатите общини. 

Снегонавяванията възникват при силен снеговалеж с отрицателни 

температури на въздуха и скорост на вятъра над 5-6 м/сек. 

 За Бургаска област явлението е характерно за планинските и 

полупланинските райони от територията на областта, в която попадат общините 

Карнобат, Айтос, Малко Търново, Сунгурларе, Руен, Несебър участъка от 

магистрала „Тракия― Карнобат - Бургас . 

 Снежните виелици, придружени с натрупването на големи преспи от сняг, 

могат силно  да затруднят движението по пътищата и магистралите. При по сложна 

обстановка, причинена от комплексни метеорологични фактори, може да бъде 

предизвикано затваряне на пътни участъци и обявяване на бедствено положение в 

засегнатите общини. 

В резултат на обилни снеговалежи и навявания при зимни условия с 

ограничена проходимост или с пълна непроходимост могат да се окажат участъци 

от пътищата Бургас - Варна, Бургас - Малко Търново, Рижкия проход, Дюлински 

проход, Айтос - Сунгурларе, Айтос - Руен, Бургас - Ветрен, Бургас - Крайморие - 

Созопол, Бургас - Сарафово – Поморие, Бургас - кв. Меден рудник - Средец и 

всички четвъртокласни пътища. Списък на пътните участъци от Републиканската 

пътна мрежа на територията на съответните Районни пътни служби с по-чести 

снегонавявания е даден по долу. 

 За зимно поддържане на пътищата в Бургаска област са създадени пунктове 

за зимно поддържане на пътища към Районните пътни служби на Областно пътно 

управление - Бургас. Същите разполагат с необходимата техника за поддържане на 

проходимостта на пътищата при зимни условия. Районните пътни служби 

разполагат с роторни снегорини, трактори, лугоразпръсквачки, фадроми, 

пясъкоразпръсквачки,автогрейдери,булдозери, бордови коли и др. 

 Обледяванията като природни явления се предизвикват от преохладени 

валежи, придружени със силен северен и североизточен вятър /до 15 м./сек./ и при 

отрицателни температури /до „-16‖ градуса по Целзий/. Относителната влажност на 

въздуха е между 95 и 100 %. Изразяват се в образуване на ледена или 

леденоподобна покривка върху въздушни проводници, носещи стълбове, ж.п. 

линии, клони на дърветата. 

Обледяванията могат силно да затруднят движението на автомобилния и 

железопътния транс-порт, да предизвикат пречупване на стълбове от електро 

преносната мрежа, да причинят заледявания на релсите на ж.п. линиите, пътните и 

улични настилки, съпроводено с медицински травми сред хората. Списък на 

пътните участъци от Републиканската пътна мрежа на територията на съответните 

Районни пътни служби с по-често изразени обледявания е даден по долу. 
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В периода от ноември до март, и главно през месеците декември, януари и 

февруари тези метеорологични условия са характерни за значителна част от 

територията на Бургаска област и създават предпоставки за възникване на аварийни 

ситуации. 

 Обледяванията по въздушните електропроводни мрежи са характерни за 

общините Руен, Сунгурларе, Несебър, Малко Търново, Айтос. При нарушаване на 

електрозахранването на населени места на територията на областта се очаква 

нарушаване на обществения и стопански живот, както и загуба на селскостопанска и 

промишлена продукция. 

 Сформираният при необходимост Щаб за координация при бедствия в 

Бургаска област, създавайки предварително групировка от сили и средства, 

провежда в кратки срокове спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи в районите на възникналото бедствие. 

 Усилията се насочват в най-пострадалите райони. Провеждат се спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи по извличане на пострадалите, по 

разчистване на пътища и железопътни линии, по отстраняване на авариите по 

комунално-енергийната мрежа, по извличане на авариралите и неподвижни МПС, 

заедно с пострадалите хора, по нормализиране снабдяването на населението от 

засегнатите райони със стоки от първа необходимост, по оказване на първа 

медицинска помощ при необходимост. 

 Във връзка с вероятността от създаване на критични ситуации в зимни 

условия, могат да се направят следните  

ИЗВОДИ: 

В резултат на обилни снеговалежи и снегонавявания в зимни условия, 

забрана за движението на товарни автомобили, въвеждане на ограничения или 

затваряне на пътища е възможно да бъде извършено в следните проходи и пътни 

участъци в Бургаска област: Дюлински проход, Ришки проход, с. Гильовци - с. 

Паницово - с. Дюлево, Бургас - Варна /през Слънчев бряг/, Слънчев бряг - с. Баня - 

с. Обзор, Айтос - Провадия, с. Дъскотна - с. Добромир, Карнобат - Шумен, Царево - 

Малко Търново, Босна - Варовник - Вълчаново ханче, Малко Търново - ГКПП. 

Силно ще бъде затруднено движението на моторни превозни средства по 

всички пътища от четвъртокласната пътна мрежа в общините Малко Търново, 

Царево, Созопол, Средец, Руен и Сунгурларе. 

В много селища на областта е възможно прекъсването или нарушаването на 

нормалното електроснабдяване и водоснабдяване, снабдяването на населението със 

стоки от бита. Възможни са аварии и прекъсвания по далекосъобщителната мрежа. 

На основание направените изводи, могат да се конкретизират за изпълнение 

следните 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

Създаване и поддържане в готовност на необходимите сили, техника и 

материали за своевременното възстановяване на нормалното движение на моторни 

превозни средства по основната и четвъртокласната пътна мрежа в областта при 

зимни условия. 

Своевременно възстановяване на прекъснати части от енергийната, 

водоснабдителната и далекосъобщителната мрежа в областта, засегната от 

неблагоприятни зимни явления. 

Своевременно оповестяване и подпомагане на населението в засегнатите от 

обилни снеговалежи и обледявания селища в областта. 

Да се поддържа непрекъснато резерв от инертни и други материали за 

осигуряване нормалната проходимост на пътищата от Републиканската пътна мрежа 
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и тези в областния и общинските центрове. С приоритет усилията да се насочват в 

почистването и възстановяване на движението на МПС по направленията, свързани 

с транспортиране на работниците и служителите в големите производствени 

предприятия в областта. 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СНЕГОНАВЯВАНЕ 

Мерките за намаляване на последиците от обледенявания и снегонавявания 

се състоят  в: 

 Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в Областна 

администрация, Общините и формированията на юридическите лица; 

 Осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно-

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

 Своевременно предупреждаване на застрашените райони от областта;  

 Разработване на варианти за временна организация на движението при 

влошени метеорологични условия;  

 Създаване на организация за почистване на пътищата от Републиканската 

пътна мрежа /I, II и III клас/ и АМ ―Тракия‖ от Областно пътно управление, както и 

за почистване на IV-то класната /общинска/ пътна мрежа, както и пътищата в 

населените места;  

 Доставяне на необходимите количества пясък и сол /луга/;  

 Разпределяне на снегопочистващата техника в екипи по пътни маршрути 

при нормални и утежнени условия;  

 Създаване на мобилни групи подпомагащи отстраняването на аварии по 

електропреносната мрежа, В и К и комуникационни мрежи; 

 Разчистване на снегонавяванията;  

 Опесъчаване на заледените участъци;  

 Да се привличат при необходимост юридически или физически лица с 

налична тежка техника за предоставяне на помощ в съответсвие с възможностите 

им; 

 Да се прояви гъвкавост при прилагането на плановете за защита при бедстия 

и областния план за провеждане на спасителни неотложни аварийно-

възстановителни работи (СНАВР), с цел бърза и ефективна намеса и реагиране при 

снегонавявания и обледенявания; 

 Да се провеждат ежегодно занятия между областния, общинските щабове за 

координация,  органите на КАТ и ОПУ и ОЦ на ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас, преди 

настъпването на есенно-зимния период свързани със зимната подготовка; 

 Да се изготвят заповеди на Областния управител и кметовете на общини за  

зимната подготовка; 

 Да се създаде запас от горива и храни в общините, особено за най- 

отдалечените населени места които са най уязвими при евентуални снегонавявания 

и обледенявания; 

 Осигуряване на медикаменти и условия за настаняване на хората на 

хемодиализа и родилките през зимния период; 

 Разработване на планове за временна организация на движението и обходни 

маршрути при снегонавявания; 

 Информиране и оповестяване на населението за създадената обстановка, 

поведение и действие чрез средствата за масова информация. Ограничаване на 

пътуванията;  
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 Организиране транспортирането на личния състав и учащите по 

местоживеене /ако училището се намира в друго населено място/, а при 

невъзможност се организира настаняването им в подходящи условия до осигуряване 

на възможност за придвижване до домовете им.  

1. Възстановяване/ изграждане на съоръжения-държавна собственост 

1.1.Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане 

Данни за случили се снегонавявания с материални щети и/или човешки 

жертви;  

Визуално състояние на съоръженията; 

Местоположение предполагащо опасност; 

Изготвена експертиза за състоянието на пътния участък; 

1.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане 

Необходимо е при определяне на критичната инфраструктура да се състави 

списък с най-често бедстващите населени места в общините по време на 

снегонавявания, пътищата които най-често биват затворени независимо към кой 

клас пътна мрежа принадлежат. Местата за временно настаняване на пътници 

пресичащи държавната ни граница през ГКПП – Малко Търново. 

Необходимо е създаване на запаси и поставянето в определени критични 

участъци на основните пътни артерии на областта на снегозадържащи/предпазни 

прегради. 

Необходимо е изсичане на полезащитни пояси в близост до пътя довеждащи 

до образуване на поледици по пътното платно. 

1.3.Отговорни областни звена и длъжностни лица от областната 

администрация за осъществяване на дейността 

Със заповед на областния управител се назначава комисия от експерти за 

определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. Съгласно наръчник за 

изисквания към оценката на риска и съществени изисквания към обема и 

съдържанието на експертизите за ПОО се изготвя Предваритена оценка на 

обследваното съоръжение предвидено за възстановяване. Включват се 

представители от: 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител; 

От ОУ „ПБЗН‖ – МВР и ОЦ‖; 

От ОПУ – Бургас;  

От ―Бургаспътстрой‖ АД; 

От ―Пътно поддържане – Интерком роуд‖ – Бургас; 

От ―Пътстрой Карнобат‖ ЕООД; 

От Пътнически превози;  

От Поделение за товарни превози – Буртгас /ПТП/;  

От Общините - Ресорен заместник кмет, представители на РПС; 

От Пътна полиция към МВР – Бургас; 

От ЖП район. 

2.Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и 

съоръжения имащи отражение върху повече от една община. 

2.1.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи 

От ОУ „ПБЗН‖ – МВР и ОЦ; 

От ОПУ – експерт, определен със заповед на директора; 

От РПС; 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител, 

Директор на дирекция АКРРДС, гл. експерт ОМП; 
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От Общините – ресорни заместник кметове; 

От Пътна полиция – експерт, определен със заповед на директора.  

3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране и населението 

3.1.Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

От анализа на случилите се снегонавявания и обледенявания в Бургаска 

област  може да се заключи, че е необходимо подобряване на системата за взаимно 

оповестяване и предоставяне на информация на свързаните със снегопочистването 

фирми, поддържащи АМ ―Тракия‖, републиканската и общинска пътни мрежи, с 

цел своевременно реагиране при необходимост от снегопочистване в областта, 

съгласно сключените с тези фирми договори. От значение е, както предприемането 

на своевременни и адекватни мерки, така и информиране на населението за 

предприетите мерки.   

Необходимо е изграждане на информационна система за обмен на 

информация между ОПУ, ОУ „ПБЗН‖ – МВР, КАТ – Пътна полиция и общините за 

получаване информация в реално време за развитието на валежната обстановка и 

предприетите мерки по пътната мрежа. 

Изграждане на информационна система за получаване информация в реално 

време за развитието на валежната обстановка от хидрометеорологичната 

обсерватория в гр. Бургас, от която може  да се направят изводи за вероятната 

обстановка на територията на областта и очакваните усложнения на пътната 

обстановка. 

3.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация 

За наблюдение и ранно предупреждение 

Необходимо е да се поддържа постоянна двупосочна връзка с 

хидрометеорологичната обсерватория, своевременно да се изпращат и получават 

предупрежденията за промяна на метеорологичната обстановка. 

За оповестяване  

чрез ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – МВР и дежурен по ОСС за органите за управление, 

силите за реагиране и населението. 

Налице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и 

обмен на данни от дежурните по ОбСС към всички сили и средства, имащи 

отношение към управлението при кризи и ликвидирането на последствията от 

снегонавявания и обледенявания. 

3.3. Длъжностни лица от териториалните структури на министерства и 

ведомства за осъществяване на дейността 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител,; 

ОСС; 

От ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Гл. инспектор по АСО; 

Кметове на общини; 

Хидрометеорологична обсерватория; 

ВИВАКОМ. 

4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението 

4.1. Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране 

и провеждане на обучението 

Областният управител организира и отговаря за обучението на областната 

администрация за начините на поведение и действие при снегонавяване и 

обледеняване и изпълнение на необходимите защитни мерки. 
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Ежегодно се провежда съгласно Заповед на областния управител за обучение 

на органите на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС. 

Регионален инспекторат по образование - Бургас отговаря за обучение на 

децата от детските градини и училищата за поведение и действие при снегонавяване 

и обледеняване. 

От областно управление „ПБЗН‖ – МВР и ОЦ, Главен инспектор по ПОУСН. 

Национален учебен център – до създаване на ИОЦ в областния център. 

4.2.  Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между 

органите за управление, съставните части на ЕСС и населението при снегонавяване; 

Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи организират 

обучение на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни 

структури за изпълнение на дейности по защитата при снегонавяване. 

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 снегонавяване.Ученията се провеждат за 

подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на Единната 

спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при 

снегонавяване. Тренировките и ученията се провеждат: 

по заповед на Министъра на вътрешните работи; 

по план на ГД „ПБЗН‖ – МВР София; 

по заповед на Областния управител на Бургаска област; 

по план на ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас; 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и 

изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от 

кметовете на общини като обучение по желание. 

4.3. Източници на финансиране. 

републикански бюджет /за доброволните формирования/; 

бюджет на областен управител; 

общински бюджети /органи за управление, общинска администрация и 

населението/; 

бюджетите на юридически лица и еднолични търговци/работещо население/ 

в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи, провеждащи 

обучението;  

други източници на финансиране /спонсорство, дарения и др./; 

Национална програма за защита при бедствия – съгласно годишния план. 

5. Дейности за намаляване на риска 

С разработването на плана за действие при снегонавяване в област Бургас се 

цели създаване на необходимата организация за  предприемане на мерки за защита 

на живота и здравето на хората, на околната среда и набелязване на необходимите 

действия на органите за управление и силите за реагиране при очаквани 

снегонавявания и кризи предизвикани от тях. 

Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – 

МВР, Областна администрация, Общините и формированията на юридическите и 

физически лица за осигуряване на ранно предупреждение; 

Осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно-

информационната система, както и наблюдение, анализ и оценка на обстановката; 
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Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 

спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от снегонавяване  и при 

възстановяване на нормалния ритъм  на живот; 

Превантивна дейност за снижаване на риска от снегонавяване; 

Разработване и изпълнение на програми за намаляване на риска от 

снегонавявания; 

Проиграване на инструкциите на частите на ЕСС за действие при 

снегонавяване; 

Инструкция № 2/18.07.2007 г. за реда и осъществяване на операции по 

издирване и спасяване; 

Инструкция № 3/18.07.2007 г. за реда и осъществяване на СНАВР при 

бедствия на; 

Обучение на органите за управление и силите за реагиране; 

Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите 

за управление, силите за реагиране и населението при снегонавявания; 

Заседания на ОСС и/или щаба за координация в областта за контрол по 

готовността на частите на Единната спасителна система за действие при 

снегонавявания; 

На потенциално опасните обекти, ОПУ, обществен транспорт, 

електроснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване, социални служби - за 

практическо отработване действията на служителите при снегонавявания; 

Актуализация на телефония указател на ведомствата със задачи по защитата 

при снегонавявания;  

Проверка на протичането на информация между кмета на общината, 

дежурния по ОСС, ОЦ ОУ „ПБЗН‖ – МВР, дежурните по ОбСС, формированията от 

Единната спасителна система; 

Взаимовръзка на аварийните планове на търговските дружества и фирми с 

областния и общински  планове; 

Изготвяне на стандартни оперативни процедури за действия при 

снегонавяване; 

Изготвяне на указания - правила за поведение и действия на населението при 

снегонавяване с цел излъчването им по средствата за масово осведомяване, а при 

необходимост и с подвижни оповестителни системи, монтирани на МПС;  

Снижаване на времето за регистрация на събитието, време на оповестяване в 

ОЦ, време на оповестяване на ЕСС, време за реагиране и обратна връзка. 

Определяне на местата и длъжностните лица по общини за запасяване от 

горива и стоки от първа необходимост. 

Навременна доставка на пясък и луга за опясъчаване на обледенените 

уцастъци. 

Финансиране на програмите за намаляване на риска от снегонавявания: 

 Съгласно годишния план на Национална програма за защита при бедствия; 

 От общинските бюджети за съоръжения общинска собственост; 

 В ПОО и застрашени обекти с техни средства. 

1.Поддържане на непрекъсната готовност  за реагиране 

Поддържането на непрекъсната готовност за реагиране при снегонавявания и 

обледенявания се осъществява чрез: 

Основните съставни части на ЕСС осигуряват непрекъсната готовност за 

приемане на съобщения при възникване на снегонавявания, тяхната оценка и 

незабавни действия; 

Непрекъснато оперативно дежурство; 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

103/279 

Наблюдение, анализ и оценка на обстановката; 

Поддържане в готовност силите и средствата /другите съставни части на 

ЕСС/, предвидени за предоставяне на помощ за защита на населението при 

снегонавявания и свързаните с тях бедствия и аварии съгласно плана СНАВР;  

Аварийната готовност се поддържа чрез: 

 Непрекъснато поддържане и актуализиране на общинските и областния 

планове за защита при бедствия и за провеждане на спасителни и неотложни-

аварийно възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии; 

 Провеждане на мероприятия за усвояване на плана по елементи и цялостно; 

 Поддържане в готовност на силите и средствата на Единната спасителна 

система; 

 Поддържане непрекъснато денонощно дежурство и подготовка на сили и 

средства за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи. 

Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при снегонавявания и обледявания - съгласно областния план за 

СНАВР. 

 

УЧАСТЪЦИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В БУРГАСКА 

ОБЛАСТ С ПО-ЧЕСТИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ 
1. Участъци с чести снегонавявания на територията на РПС-Айтос. 

  І-6 ―София - Бургас‖          

460+000 - 461+000 

 465+000 - 466+000 

 475+500 - 477+600 

 480+000 - 482+000 

  ІІІ-208 ―Провадия - Айтос‖ 

 77+600 - 78+600 

 79+600 - 80+600 

 82+100 - 82+600 

  ІІІ-2085 ―Руен - Просеник‖ 

 1+000 - 2+200 

  ІІІ-6009 ―Миролюбово - Каблешково - Ахелой‖ 

 0+800 - 1+200 

 3+000 - 6+500 

  ІІІ-7305 ―Камчия - Череша - Вресово‖ 

 22+800 - 24+300 

 2.Участъци с чести снегонавявания на територията на РПС-Бургас 

  І-6 ―София - Бургас‖ 

 482+500 - 483+300 

 489+200 - 489+800 

  І-9 ―Варна - Бургас - Маринка - Звездец - М.Търново‖ 

 253+130 - 254+330 

 257+330 - 257+730 

  ІІ-79 ―Елхово - Средец - Бургас‖ 

 77+700 - 82+400 

 3. Участъци с чести снегонавявания на територията на РПС- Карнобат. 

  І-6 ―София - Бургас‖ 

 433+000 - 442+000 

 449+000 - 451+000 
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459+000 - 462+000 

  І-7 ―Върбица - Бероново‖ 

 189+300 - 202+300 

 206+300 - 212+300 

  ІІ-73 ―Шумен - Карнобат‖ 

 60+000 - 63+000 

 78+000 - 86+000 

  ІІІ-705 ―Бероново - Сунгурларе - Мъдрино‖ 

 0+000 - 10+000 

 22+800 - 23+800 

  ІІІ-795 ―ІІ-79 - Житосвят - Карнобат‖ 

 47+000 - 50+000 

  ІІІ-5391 ―Трояново - Аспарухово - Детелина‖ 

 7+000 - 11+000 

 13+000 - 17+000 

  ІІІ-7006 ―Садово - гр.Сливен‖ 

 0+000 - 7+000 

  ІІІ-7305 ―Камчия - Череша - Вресово‖ 

 1+000 - 4+000 

 7+000 - 8+000 

  ІІІ-7306 ―Лозарево - Сунгурларе - гр.Сливен‖ 

 0+600 - 6+600 

 17+100 - 19+100 

4.Участъци с чести снегонавявания на територията на РПС- М.Търново. 

  ІІ-99 ―Бургас - Царево - М.Търново‖ 

 80+000   - 81  +000 

107+200 - 108+000 

  ІІІ-9901 ―Царево - Резово‖ 

 3+800 - 4+000 

 5+000 - 5+500 

 6+100 - 6+400 

 14+500 - 14+700 

 19+000 - 19+200 

 28+000 - 30+000 

5.Участъци с чести снегонавявания на територията на РПС- Поморие. 

  І-9 ―Варна - Бургас - Царево - М.Търново‖ 

 171+200 - 172+350 

 182+600 - 183+200 

 205+300 - 206+000 

 207+100 - 208+200 

 211+000 - 213+200 

 227+000 - 229+000 

  ІІІ-906 ―Дюлино - Каблешково - Бургас‖ 

 16+200 - 17+100 

 22+100 - 22+800 

 25+100 - 26+200 

 38+900 - 39+700 

 48+000 - 50+000 

 55+800 - 57+200 

 58+000 - 59+350 
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  ІІІ-2085 ―Руен - Просеник‖ 

 20+600 - 21+300 

 28+500 - 29+300 

  ІІІ-6009 ―Миролюбово - Каблешково - Ахелой‖ 

 14+500 - 15+800 

 20+100 - 21+900 

 24+000 - 27+700 

  ІІІ-9061 ―ІІІ-906 - Тънково - І-9‖ 

 0+000 - 0+900 

 6+400 - 7+100 

6.Участъци с чести снегонавявания на територията на РПС- Средец. 

  ІІ-53 ―Ямбол - Средец‖ 

 206+000 - 207+300 

  ІІ-79 ―Елхово - Средец - Бургас‖ 

40+000 - 41+000 

 70+500 - 71+000 

 75+000 - 76+000 

  ІІІ-539 ―Средец - Айтос‖ 

 3+000 - 4+100 

  ІІІ-795 ―ІІ-79 - Житосвят - Карнобат‖ 

 4+000 - 5+000 

 22+200 - 24+100 

 27+300 - 27+800 

 

УЧАСТЪЦИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА 

В БУРГАСКА ОБЛАСТ С ПО-ЧЕСТО ИЗРАЗЕНИ ОБЛЕДЯВАНИЯ 

1. Участъци с чести обледявания на територията на РПС- Айтос.  

  І-6 ―София - Бургас‖ 

 458+500 - 460+000 

462+000 - 463+000 

 466+100 - 469+000 

 477+000 - 479+000 

  ІІІ-539 ―Средец - Айтос‖ 

 39+000 - 45+200 

  ІІІ-208 ―Провадия - Айтос‖ 

 54+600 - 55+600 

 60+600 - 62+600 

 73+600 - 73+900 

 74+900 - 75+600 

 79+100 - 80+100 

 82+600 - 83+600 

 87+600 - 92+600 

  ІІІ-2085 ―Руен - Просеник‖ 

 0+000 - 1+000 

 2+000 - 2+500 

  ІІІ-6009 ―Миролюбово - Каблешково - Ахелой‖ 

 0+000 - 4+500 

  ІІІ-7305 ―Камчия - Череша - Вресово‖ 

 14+600 - 16+600 

  ІІІ-7908 ―Бургас - Г.Езерово - Братово - Равнец‖ 
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 25+600 - 28+500 

2. Участъци с чести обледявания на територията на РПС- Бургас.  

  І-6 ―София - Бургас‖ 

 483+300 - 486+000 

  І-9 ―Варна - Бургас - Маринка - Звездец - М.Търново‖ 

 252+130 - 256+130 

  ІІ-79 ―Елхово - Средец - Бургас‖ 

 77+800 - 79+430 

  ІІ-99 ―м.Пода - Созопол - Царево - М.Търново‖ 

 0+000 - 6+370 

 10+530 - 14+830 

 20+510 - 24+570 

3. Участъци с чести обледявания на територията на РПС- Карнобат.  

  І-6 ―София - Бургас‖ 

 428+200 - 431+000 

 433+000 - 442+000 

 450+000 - 462+000 

  І-7 ―Върбица - Бероново‖ 

 189+300 - 202+300 

  ІІ-73 ―Шумен - Карнобат‖ 

 43+000 - 62+000 

 69+000 - 74+000 

 76+000 - 90+000 

  ІІІ-705 ―Бероново - Сунгурларе - Мъдрино‖ 

 0+000 - 10+000 

  ІІІ-5391 ―Трояново - Аспарухово - Детелина‖ 

 3+000 - 5+000 

 17+000 - 20+000 

  ІІІ-7006 ―Садово - гр.Сливен‖ 

 0+000 - 4+000 

  ІІІ-7305 ―Камчия - Череша - Вресово‖ 

 0+000 - 8+000 

  ІІІ-7306 ―Лозарево - Сунгурларе - гр.Сливен‖ 

 0+600 - 7+600 

4. Участъци с чести обледявания на територията на РПС- Малко Търново.  

  І-9 ―Варна - Бургас - Маринка - Звездец - М.Търново‖ 

 285+130 - 287+130 

 295+130 - 297+130 

299+130 - 301+130 

 302+130 - 304+130 

 313+300 - 317+700 

  ІІІ-907 ―м.Босна - Визица‖ 

 0+000 - 24+800 

  ІІІ-9901 ―Царево - Резово‖ 

 0+000 - 30+200 

5. Участъци с чести обледявания на територията на РПС- Поморие.  

  І-9 ―Варна - Бургас - Царево - М.Търново‖ 

 165+900 - 166+280 

 177+200 - 178+800 

 182+300 - 183+200 
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 200+000 - 202+200 

 204+800 - 205+200 

 208+800 - 210+000 

 212+000 - 216+500 

 221+900 - 223+000 

 225+000 - 229+800 

  ІІІ-906 ―Дюлино - Каблешково - Бургас‖ 

 22+100 - 22+800 

 25+100 - 26+200 

 51+200 - 52+300 

 53+000 - 57+200 

  ІІІ-6009 ―Миролюбово - Каблешково - Ахелой‖ 

 9+300 - 11+200 

 13+900 - 15+800 

 19+900 - 28+500 

  ІІІ-9061 ―ІІІ-906 - Тънково - І-9‖ 

 0+000 - 1+600 

6. Участъци с чести обледявания на територията на РПС- Средец.  

  ІІ-53 ―Ямбол - Средец‖ 

 200+500 - 201+000 

 203+500 - 204+500 

 206+000 - 211+100 

  ІІ-79 ―Елхово - Средец - Бургас‖ 

 38+500 - 41+200 

 49+000 - 50+000 

 54+000 - 56+000 

 57+500 - 59+000 

62+000 - 64+000 

 66+000 - 69+000 

 71+000 - 72+000 

 73+540 - 73+710 

 76+600 - 77+000 

  ІІІ-539 ―Средец - Айтос‖ 

 1+000 - 4+000 

  ІІІ-795 ―ІІ-79 - Житосвят - Карнобат‖ 

 3+000 - 5+000 

 7+000 - 8+000 

  ІІІ-908 ―м.Босна - ІІ-79‖ 

 23+300 - 32+300 
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СПИСЪК  

на пунктовете за зимно поддържане на пътищата по РПС със съсредоточените в тях машини  

N по 

ред  

Машини, автомобили, наименование, марка и 

модел  

Собственост  Начин на 

дежурство  

Пътни участъци, които 

пункта обслужва  

 РПС - АЙТОС     

 I. Пункт за зимно поддържане -гр.Айтос     

1 Роторен снегорин  Бургаспътстрой-АД П  I-6 /456.2-482.6/ - 26.4 км 

2 Трактор Т-150 К с гребло ЗК "Наша земя" Черноград   Д III-539/17.8-46.6/ - 28.8 км 

3 Трактор Т-150 К с гребло ЗК "Единство" Айтос  Д III-208/85.2 - 94.2/-9.0 км  

4 Трактор Т-150 К с гребло ЗК "Равнец" П  ІІІ-5391 - 3.0 км 

5 Автогрейдер Бургаспътстрой-АД П  ІІІ-5392 - 9.9 км 

6 Пясъкоразпръсквач  ЕТ "Такси-Д. Минков"  Д III-6009 - 9.2 км 

7 Пясъкоразпръсквач - 2 бр. ЗК "Единство" Айтос П Д ІІІ-7908 - 6.6 км 

8 Пясъкоразпръсквач  ЗК "Наша земя" Черноград П   

9 Пясъкоразпръсквач  ЗК "Равнец" П   

10 Пясъкоразпръсквач с гребло - 2 бр. Бургаспътстрой-АД  2Д  

11 Челен товарач - 3 бр. Бургаспътстрой-АД 2П Д  

12 Автобагер Бургаспътстрой-АД П   

13 Лугопръскачка - 3 бр.  Бургаспътстрой-АД П 2Д  

 II. Пункт за зимно поддържане с.Руен      

1 Трактор Т-150 К с гребло - 2 бр. ЕТ "Жасмин" П Д III-208/78.2 -85.2/ - 7.0 км 

2 Трактор ТК 80 с гребло Бургаспътстрой-АД   Д III-2085 - 20.3 км 

3 Трактор ТК 80 с гребло ЕТ "Жасмин" П   

4 Пясъкоразпръсквач  Бургаспътстрой-АД  Д  
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5 Бордова кола за ръчно опесъчаване   ЕТ "Жасмин" П   

6 Автобагер /товарач/ Бургаспътстрой-АД  Д  

 III. Пункт за зимно поддържане с. Дъскотна     

1 Трактор Т-150 К с гребло ЕТ "ЯН-45"  Д III-208/51.1-78.2/ 27.1 км  

2 Трактор ТК 80 с гребло - 2 бр. Бургаспътстрой-АД  2Д ІІІ-7305 - 17.6 км 

3 Трактор ТК 80 с гребло - 2 бр. ЕТ "ЯН-45" 2П   

4 Пясъкоразпръсквач с гребло - 2 бр. Бургаспътстрой-АД  2Д  

5 Бордова кола за ръчно опесъчаване  Бургаспътстрой-АД П    

6 Бордова кола за ръчно опесъчаване  ЕТ "Бейтула" П   

7 Автобагер ЕТ "Бейтула"  Д  

8 Лугопръскачка - 2 бр.  Бургаспътстрой-АД  2Д  

 РПС - КАРНОБАТ     

 I. Пункт за зимно поддържане -Карнобат      

1 Роторен снегорин  "КИТ" ЕООД Карнобат П  I-6/428.2-456.2/ - 28.0 км 

2 Трактор Т-150 К с гребло "КИТ" ЕООД Карнобат  Д II-73/77.5-90.5/-13.0 км 

3 Трактор Т-150 К с гребло - 2 бр. "Си Комерс" ООД   2Д III-795/28.6-54.7/-26.1 км 

4 Трактор Т-150 К с гребло - 2 бр. "Про агро" ООД 2П   III-5391 - 18.1 км 

5 Трактор Т-150 К с гребло - 2 бр. ЗК "Ж.Край"Антимово 2П   

6 Трактор ТК 80 с гребло "КИТ" ЕООД Карнобат   Д  

7 Трактор ТК 80 с гребло - 2 бр. "Си Комерс" ООД 2П   

8 Автогрейдер "КИТ" ЕООД Карнобат П   

9 Пясъкоразпръсквач - 4 бр. "КИТ" ЕООД Карнобат 2П 2Д  

10 Бордова кола за ръчно опесъчаване - 2бр. "КИТ" ЕООД Карнобат 2П    

11 Челен товарач L-200  "КИТ" ЕООД Карнобат   Д  
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12 Челен товарач ЗК "Ж.Край"Антимово П   

13 Челен товарач "Си Комерс" ООД П   

14 Лугопръскачка "КИТ" ЕООД Карнобат П    

15 Лугопръскачка с гребло "КИТ" ЕООД Карнобат   Д  

 II. Пункт за зимно поддържане - Прилеп     

1 Трактор Т-150 К с гребло - 2 бр. "МЕССУ" ООД гр.Сунгурларе П Д II-73/43.5-77.5/ 34.0 км 

2 Трактор ТК 80 с гребло "КИТ" ЕООД Карнобат П  III-7305 -9.5 км 

3 Булдозер ДТ-75 Частна фирма П    

4 Пясъкоразпръсквач   "КИТ" ЕООД Карнобат П    

5 Пясъкоразпръсквач  с гребло "КИТ" ЕООД Карнобат   Д  

6 Бордова кола за ръчно опесъчаване  "КИТ" ЕООД Карнобат П    

7 Автобагер  "КИТ" ЕООД Карнобат   Д  

8 Лугопръскачка с гребло "КИТ" ЕООД Карнобат   Д  

 Местостоянка Немой дере     

9 Трактор Т-150 К с гребло  "КИТ" ЕООД Карнобат   Д  

10 Лугопръскачка с гребло  "КИТ" ЕООД Карнобат   Д  

 III. Пункт за зимно поддържане Сунгурларе     

1 Трактор Т-150 К с гребло - 2 бр. "МЕССУ" ООД гр.Сунгурларе П Д I-7/189.3 - 217.6/ - 28.3 км 

2 Трактор ТК 80 с гребло "МЕССУ" ООД гр.Сунгурларе П  III-705 /0.0-24.5/ - 24.5 км 

3 Пясъкоразпръсквач   "КИТ" ЕООД Карнобат   Д III-7006-7.6 км  

4 Бордова кола за ръчно опесъчаване  "КИТ" ЕООД Карнобат П  III-7306 - 19.1 км  

5 Челен товарач  "МЕССУ" ООД гр.Сунгурларе П    

6 Автобагер   "КИТ" ЕООД Карнобат   Д  

 РПС - БУРГАС     
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 I. Пункт за зимно поддържане - Ветрен     

1 Роторен снегорин  Бургаспътстрой-АД П  I-6 /482.6-495.9/-13.3 км 

2 Трактор Т-150 К с гребло АТОС  Д III-5392 /9.9-17.9/ - 8.0 км 

3 Трактор Т-150 К с гребло Бургаспътстрой-АД  Д ІІІ-6008 /0.0-16.0/-16.0 км 

4 Трактор Т-150 К с гребло Пътно подд. Ямбол   Д ІІІ-7909 /10.9-18.0/- 7.1 км 

5 Трактор Т-150 К с гребло ЗПК "Анхиало" П  III-9008 /11.1-13.0/-1.9км 

6 Трактор Т-150 К с гребло ПЧЗК "Напредък 93" П   

7 Трактор ТК 80 с гребло Пътно подд. Ямбол П   

8 Автогрейдер Бургаспътстрой-АД  Д  

9 Пясъкоразпръсквач - 3 бр. Бургаспътстрой-АД  3Д  

10 Пясъкоразпръсквач  АТОС П   

11 Пясъкоразпръсквач с гребло Бургаспътстрой-АД  Д  

12 Челен товарач Бургаспътстрой-АД  Д  

13 Автобагер Бургаспътстрой-АД П   

14 Лугопръскачка - 2 бр. Бургаспътстрой-АД  2Д  

 IІ. Пункт за зимно поддържане-Пода-юг     

1 Трактор Т-150 К с гребло - 2 бр. АТОС П Д I-9/247.9-262.6/-14.7 км 

2 Трактор ТК 80 с гребло Пътно подд. Ямбол  Д ІІІ-7908 /3.0-23.2/-20.2 км 

3 Пясъкоразпръсквач  АТОС  Д ІІІ-9009 /0.0-2.0/-2.0 км 

4 Челен товарач Бургаспътстрой-АД  Д  

5 Лугопръскачка - 2 бр. Бургаспътстрой-АД П Д  

 IІІ. Пункт за зимно поддържане- 

Пода-изток 

    

1 Трактор Т-150 К с гребло - 2 бр. АТОС П Д ІІ-99 /0.0-38.8/ - 38.8 км 
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2 ЗИЛ - 555 с гребло  Бургаспътстрой-АД  Д  ІІІ-992 /0.0-5.5/-5.5 км 

3 Автогрейдер Бургаспътстрой-АД  Д   

4 Пясъкоразпръсквач - 2 бр. Пътно подд. Ямбол  2Д  

5 Пясъкоразпръсквач  АТОС П   

6 Лугопръскачка - 2 бр. Бургаспътстрой-АД П Д  

 Местостоянка Каваци     

7 Пясъкоразпръсквач с гребло Бургаспътстрой-АД  Д  

8 Автобагер ЕТ "Транспорт 5"  Д  

 ІV. Пункт за зимно поддържане-Приморско     

1 Трактор Т-150 К с гребло ЕТ"П.Грудов" П  II-99/38.8-49.0/-10.2 км 

2 Трактор Т-150 К с гребло АТОС   Д III-992/5.5-31.4/-25.9 

3 Трактор ТК 80 с гребло - 2 бр. АТОС П Д III-9009/2.0-11.9/-9.9 

4 ЗИЛ - 555 с гребло  Бургаспътстрой-АД   Д  

5 Автогрейдер ЕТ"П.Грудов" П   

6 Пясъкоразпръсквач ЕТ"П.Грудов"  Д  

7 Автобагер ЕТ"П.Грудов"   Д  

8 Лугопръскачка   Бургаспътстрой-АД П   

 Местостоянка Ясна поляна     

9 Пясъкоразпръсквач с гребло - Я.поляна Бургаспътстрой-АД  Д  

10 Автобагер - Я.поляна ЕТ"П.Грудов"   Д  

 V. Пункт за зимно поддържане - Комлушка низина (кв.М.Рудник)    

1 Трактор Т-150 К с гребло - 3 бр. Бургаспътстрой-АД 2П Д II-79/77.0-84.4/-7.4 км 

2 ЗИЛ-555-с гребло  Бургаспътстрой-АД  Д ІІІ-7907 /3.0-16.2/ - 13.2 км 

3 Автогрейдер Пътно подд. Ямбол  Д III-7909 /4.0-10.9/ - 6.9 км 
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4 Пясъкоразпръсквач  Бургаспътстрой-АД  Д  

5 Бордова кола за ръчно опесъчаване  Бургаспътстрой-АД П   

6 Челен товарач Бургаспътстрой-АД  Д  

7 Лугопръскачка  Бургаспътстрой-АД  Д  

 РПС - М. ТЪРНОВО      

 I. Пункт за зимно поддържане -М.Търново     

1 Роторен снегорин  Пътно подд. Бургас  П  I-9/290.5-318.9/-28.4 км 

2 Трактор Т-150 К с гребло  Пътно подд. Бургас    Д II-99/76.5-114.1/-37.6 км 

3 Трактор Т-150 К с гребло "Икософт"  Д  

4 Трактор ТК 80 с гребло - 2 бр. Пътно подд. Бургас   2Д  

5 Булдозер ДТ-75 Частна фирма П    

6 Автогрейдер Пътно подд. Бургас   Д  

7 Пясъкоразпръсквач - 2 бр. Пътно подд. Бургас    2Д  

8 Бордова кола за ръчно опесъчаване  Пътно подд. Бургас  П    

9 Автобагер  Пътно подд. Бургас   Д  

10 Лугопръскачка  Пътно подд. Бургас   Д  

 II. Пункт за зимно поддържане -Босна      

1 Трактор Т-150 К с гребло - 2 бр. АТОС   2Д I-9/262.6-290.5/-27.9 км 

2 Трактор ТК 80 с гребло Пътно подд. Бургас    Д ІІІ-907 /0.0-24.8/ - 24.8 км 

3 Автогрейдер Пътно подд. Бургас    Д III-908/0.0-14.0/-14.0 км 

4 Пясъкоразпръсквач - 2 бр. Пътно подд. Бургас   2Д  

5 Бордова кола за ръчно опесъчаване  Пътно подд. Бургас  П    

6 Автобагер  АТОС  Д  

7 Лугопръскачка  Пътно подд. Бургас    Д  
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 III. Пункт за зимно поддържане - Царево     

1 Трактор Т-150 К с гребло - 2 бр. Пътно подд. Бургас   2Д II-99/49.0-83.9/ - 34.9 км 

2 Трактор ТК 80 с гребло Пътно подд. Бургас   Д III-9901 - 30.2 км 

3 Автогрейдер Пътно подд. Бургас   Д  

4 ЗИЛ-555-с гребло  Пътно подд. Бургас   Д  

5 Пясъкоразпръсквач - 2 бр. Пътно подд. Бургас   2Д  

6 Бордова кола за ръчно опесъчаване  Пътно подд. Бургас  П    

7 Автобагер  Пътно подд. Бургас   Д  

8 Лугопръскачка  ЕТ "Н.Недялкова"  Д  

 РПС - СРЕДЕЦ      

 I. Пункт за зимно поддържане - Средец     

1 Трактор Т-150 К  с гребло - 2 бр. "Лозина" ООД с.Светлина П Д II-53/184.8-214.8/-30.0 км 

2 Трактор Т-150 К  с гребло  Частна фирма  Д II-79/63.0-77.0/ - 14.0км 

3 Трактор Т-150 К  с гребло  ЕТ "Коемвест" с.Зорница П   III-539/0.0-17.8/ - 17.8 км 

4 Трактор Т-150 К  с гребло  "Пластмасови изделия" АД   Д III-795/5.0-29.2/ - 24.2 км 

5 Трактор Т-150 К  с гребло  "Зърнена борса" ООД с.Дюлево П  ІІІ-7907 - 3.0 км 

6 Трактор ТК  80   с гребло - 4 бр. "КИТ" ЕООД Карнобат 2П 2Д  

7 Автогрейдер "Средец Газ" ООД П    

8 Булдозер ДТ-75 Бургаспътстрой-АД П    

9 Пясъкоразпръсквач  Средец авто   Д  

10 Пясъкоразпръсквач Средец авто П    

11 Пясъкоразпръсквач "Бент Ойл" ООД П    

12 Бордова кола за ръчно опесъчаване - 2бр. "КИТ" ЕООД Карнобат 2П   

13 Автобагер Частна фирма  Д  
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14 Лугопръскачка  Бургаспътстрой-АД П   

15 Лугопръскачка с гребло "КИТ" ЕООД Карнобат  Д  

 II. Пункт за зимно поддържане -"Вълчаново 

ханче" 

    

1 Трактор Т-150 К  с гребло  ТМССЕ Средец П  II-79/38.1-63.0/-24.9 км 

2 Трактор Т-150 К  с гребло  Средец авто П  III-795/0.0-5.0/-5.0 км 

3 Булдозер ДТ-75 ЕТ "Деркос" Д.Езерово П   III-908/14.0-39.3/-25.3 км 

4 Пясъкоразпръсквач с гребло "Водолей 62"  Д III-7906 - 3.0 км  

5 Бордова кола за ръчно опесъчаване "Водолей 62" П   

6 Автобагер "Водолей 62"  Д  

7 Лугопръскачка с гребло "Водолей 62"   Д  

 РПС - ПОМОРИЕ      

 I. Пункт за зимно поддържане - Поморие      

1 Трактор Т-150 К  с гребло - 2 бр. ЗПК "Каблешково"  2Д I-9/205.2-225.0/ - 19.8 км 

2 Трактор ТК 80 с гребло  ЕТ "ЖИКС-Желязко Колев" П   

3 Пясъкоразпръсквач ЕТ "Адам Адамов" Поморие  Д  

4 Пясъкоразпръсквач ЕТ "ТИ-ВЕДИ" Поморие   Д  

5 Автобагер ЕТ "Тоти-Стаматка Теохарова" П   

6 Челен товарач  "СИНЕС" ООД Поморие   Д  

7 Лугопръскачка  Бургаспътстрой-АД  Д  

8 Лугопръскачка  ЕТ "Тоти-Стаматка Теохарова" П   

 II. Пункт за зимно поддържане -"Ловно 

ханче" 

    

1 Трактор Т-150 К  с гребло ЗПК Несебър  Д I-9/183.0-205.2/-22.2 км 

2 Пясъкоразпръсквач  ЕТ "Златна подкова" П  III-9061-7.9 км 
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3 Пясъкоразпръсквач с гребло Бургаспътстрой-АД  Д  

4 Пясъкоразпръсквач с гребло ЕТ "Тоти-Стаматка Теохарова"   Д  

5 Челен товарач - 2 бр. "СИНЕС" ООД Поморие П Д  

6 Лугопръскачка - 2 бр. Бургаспътстрой-АД П Д  

7 Лугопръскачка с гребло ЕТ "Елта"  Д  

 IIІ. Пункт за зимно поддържане - Обзор       

1 Автобагер с гребло и товарач ЕТ "Хр.Перчемлиев"  Д I-9/165.9-183.0/-17.1 км 

2 Пясъкоразпръсквач с гребло - 2 бр. Бургаспътстрой-АД  2Д  

 IV. Пункт за зимно поддържане -Каблешково      

1 Трактор Т-150 К  с гребло  Бургаспътстрой-АД   Д III-906/34.4-63.9/-29.5 км 

2 Трактор Т-150 К  с гребло  ЕТ "Ст.Стоилов" Несебър  Д III-2085-9.3 км  

3 Трактор ТК 80 с гребло  ЕТ "Ст.Стоилов" Несебър П  III-6009-19.1км 

4 Трактор ТК 80 с гребло  ЕТ "Еркеч-Койчо Дойчев" П   

5 Автогрейдер Бургаспътстрой-АД П   

6 ЗИЛ-555-с гребло  Бургаспътстрой-АД П   

7 Пясъкоразпръсквач  ЕТ "Тодор Хаджиев"  Д  

8 Челен товарач  Бургаспътстрой-АД  Д  

9 Лугопръскачка "СИНЕС" ООД Поморие П   

10 Лугопръскачка - 2 бр. Бургаспътстрой-АД П Д  

 V. Пункт за зимно поддържане -Паницово      

1 Пясъкоразпръсквач с гребло ЕТ "Тоти-Стаматка Теохарова"   Д III-906/14.1-34.4/-20.3 км 

2 Автобагер с гребло и товарач Бургаспътстрой-АД  Д  
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ПЛАН  

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ МАСОВИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ 
  

 ЗАМИСЪЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ  

 Пожари могат да възникнат в обекти на горското и селското стопанство. 

Възникнали в малки мащаби имат локален характер. Неовладяни своевременно 

локалните пожари могат да прераснат в големи и да придобият характер на масови. 

Горските пожари могат да се класифицират в три групи - надземни или 

низови пожари, върхови или коронни и подземни или почвени. Всеки пожар от 

първите две групи може да се определи с две форми - устойчив и бегъл. Полските 

пожари се предизвикват най-често от неконтролируемото палене на стърнищата. 

Продължителното засушаване при липса на валежи в продължение на 

няколко поредни месеца в годината повишава риска от възникване на масови горски 

и полски пожари. При такова засушаване особено през летните месеци се създават 

предпоставки за причиняване на пожари в селскостопанските райони и тези с горски 

масиви. 

 Значителни материални и екологични щети, със загуба на горски фонд, могат 

да се получат от горските пожари. Възникнали върху терени, възпрепятстващи 

тяхното своевременно овладяване и ликвидиране, горските пожари могат да 

прераснат в масови. Сам по себе си такъв пожар не може да се разглежда като вид 

"природно бедствие", но възникнал върху труднодостъпни или изолирани 

полупланински или планински местности, и съпроводен от неблагоприятни 

метеорологични условия - силен вятър и продължително засушаване, разраствайки 

се, може да обхване обширни територии и да придобие мащаби, които го 

класифицират като "природно бедствие".  

В резултат на природни бедствия, свързани с продължително засушаване 

през летните и есенните месеци, е възможно възникването на пожари в горските 

масиви на територията на общините Средец, Созопол, Несебър, Царево, Малко 

Търново. Характерно за тези пожари е бързото им разрастване и разпростиране на 

големи площи с образуване на нови огнища, поради което възниква опасност за за 

живота на населението в прилежащите райони. и за растителния и животински свят, 

Могат да бъдат нанесени значителни материални щети придружени с възможно 

замърсяване на околната среда. 

 Общата площ на Бургаска област възлиза на 770 641 ха, от която 34,6 % или 

317 640 ха се заемат от горски фонд. 

 По отношение на пожарната опасност горите са разделени в два класа. 

113 037 ха, или 37 % от тях, са горите с висока пожарна опасност. Най-застрашени в 

пожарно отношение са Лесничействата в областта с големите иглолистни масиви, 

които заемат 30 и повече проценти от залесената им площ. Такива са 

Лесничействата в Средец – със 79 % гори от първи клас на пожарна опасност, 

Карнобат – 67 %, Садово – 59 % и Бургас – 45 %. 

Новосъздадените култури в областта са 5 336 дка, от които 3 500 дка в 

Държавното лесничейство Средец, където след възникналите в предишни години 

горски пожари, отличаващи се изключителна сложност, продължителност и 

мащабност, бяха унищожени големи площи с горски видове и растителност.  

 За навременно откриване на палежите и пожарите, както и за определяне на 

техния размер и местонахождение, се използват наблюдателни кули, разположени 

по високите места в горските райони. Пожарните наблюдателни кули на 

територията на областта са 12 и са разположени по общини, както следва: 

 община Царево - гр. Царево /на връх Папия/ и с. Кости; 
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 община Малко Търново - гр. Малко Търново; 

 община Приморско - с. Ново Паничарево и Ваканционно.селище "Перла"; 

 община Средец - гр. Средец /местност ―Вълчаново ханче‖/; 

 община Созопол - КК "Дюни" и с. Веселие; 

 община Несебър – Ваканционно селище "Елените" и до ТВ кула; 

 община Карнобат - язовир "Камчия"; 

 община Сунгурларе - с. Садово. 

 На територията на Бургаска област е възможно избухване на пожари на 

горския фонд, засягащо големи площи с унищожаване на растителността и 

създаване на непосредствена опасност от опожаряване на поземлен фонд, населени 

места, електропроводи и продуктопроводи. Като изключително пожароопасни се 

определят лесопарковете и горските масиви край селата Черноморец, Росен, 

Равадиново, Веселие, Равна гора, Извор, Габър, Вършило и Дебелт. 

През пожароопасния сезон, от месец април до месец октомври, силно се 

увеличава опасността от горски пожари и поради сухата тревна растителност и 

натрупаните слоеве от изсъхнали листа в горите, както и от безконтролното 

опожаряване на земеделските земи. 

 Щабът за координация при бедствия в областта и засегнатите общини, както 

и обектовите сили създават предварително групировка от сили и средства за 

провеждане в кратки срокове на пожарогасителни и спасителни дейности в 

районите на възникналия пожар. 

Основните действия да се насочат за провеждане на бързи пожарогасителни, 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за спасяване на хора и 

животни, запазване на материални и културни ценности. 

Спасителните операции да започнат със сили и средства на районните 

служби за пожарна безопасност и защита на населението в областта /РСПБС/, с 

привличането на допълнителни сили и средства на общината /обекта/, основните 

съставни части на Единната спасителна система в областта, а при необходимост и 

подразделения на Въоръжените сили, съгласно Плановете им за взаимодействие с 

ОУ „ПБЗН‖ – МВР  – Бургас. 

На базата на общата оценка на пожарната опасност могат да бъдат направени 

следните  

ИЗВОДИ: 

 Трудни за гасене са горските пожари възникнали в труднодостъпни 

планински или полупланински райони. Същите ще се локализират и ликвидират с 

участието на специализираните сили и средства от областта, предвидени за действие 

в такива ситуации;  

 При сложна обстановка от възникнали масови горски и полски пожари са 

възможни загуби на селскостопанска продукция, унищожаване на сграден фонд, и в 

по-редки случаи – човешки  жертви. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 Своевременно изпълнение на противопожарни мерки в горите за 

ограничаване на пожари, поддържане на старите и изграждане на нови бариерни 

прегради и на минерализовани ивици; 

 Назначаване на пожаронаблюдатели за навременно оповестяване при 

възникване на масови горски и полски пожари, изграждане и поддържане на 

наблюдателни кули, противопожарни депа и табла; 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

119/279 

 Изграждане на гасачески групи по кметства и в Държавни горски 

стопанства, създаване на организация за масово участие на сили и средства за гасене 

на горски и полски пожари; 

 Своевременно оповестяване на населението, органите за управление и 

силите, необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при възникване на масови пожари; 

 Оказване на всякакъв вид помощ на населението, попаднало в района на 

масовия пожар; 

 Провеждане на превантивни мероприятия за недопускане и ограничаване 

възникването на пожари; 

 Взаимодействие между органите на ОУ „ПБЗН‖ – МВР, РДГ – Бургас и 

Държавни горски стопанства в областта; 

 Поддържане на оперативна връзка с органите на ОУ „ПБЗН‖ – МВР, РДГ - 

Бургас и Държавни горски стопанства в областта за организиране на превенцията по 

недопускане възникването на пожари и планиране на съвместните действия по 

тяхното ограничаване и ликвидиране. 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПОЖАРИ 

1.Възстановяване/изграждане на съоръжения – държавна собственост. 

1.1.  Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или 

изграждане 

- данни за случили се пожари с материални щети и/или човешки жертви; 

 - визуално състояние на съоръженията; 

 - местоположение, предполагащо опасност от пожар; 

- степен на пожароустойчивост на сградите или съоръженията; 

- категория на производството по пожарна опасност; 

- етажност на сградите и брой аварийни изходи; 

- вид на конструкцията;  

- количество на използвани или съхранявани пожароопасни вещества;  

- степен на опасност за населението и националното стопансктво; 

- необходимост от рехабилитация или изграждане на обекти и съоражения за 

пожарогасене (пожарни депа, пожарни хидранти и др.); 

- в случай на висока предварителна оценка съгласно наръчник ―Изисквания 

към оценката на риска и съществени изисквания към обема и съдържанието на 

експертизите на ПОО; 

 - изготвена експертиза. 

1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или 

изграждане;  

-  изграждане на противопожарни водоеми;  

- възстановяване на съществуващите и изграждане на нови противопожарни 

хидранти; 

- изграждане на автоматични пожарогасителни инсталации в училища, детски 

градини и други сгради за масово пребиваване на хора;  

- осигуряване на подстъпи за засмукване на вода от противопожарните 

автомобили за водоемите (естествени или изкуствени) и водните технологични 

съоръжения (охладителни кули, басейни и др.);   

- обозначаване на пожарните хидранти в населените места; 

- възстановяване и поддържане на противопожарните депа в стопанските 

дворове на земеделските кооперации и арендаторите; 

- бариерни прегради с цел разделяне горите на дялове с площ 2500 до 4000 ха 
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просеки, почистени от суха растителност, шосета и трасета на 

далекопроводи високо напрежение с широчина 20-30 м; 

прокари през 5 км в горите от І и ІІ клас и през 15 км в горите от ІІІ клас на 

пожарна опасност; 

- лесокултурни прегради - просеки, почистени от суха растителност с ширина 

5-10 м, които се прокарват през 400 до 500 м в големите комплекси млади 

иглолистни горски култури и възобновителни участъци, както и в широколистни 

такива, които са затревени или са от І или от ІІ клас на пожарна опасност, с цел да се 

разделят на клетки по 20 до 40 ха; 

- защитни минерализовани ивици - незалесени ивици с ширина от 3 до 5 м, 

където горската покривка е отстранена до минералния почвен слой. Проектират се 

по средата на незалесени прегради, по периферията на полезащитните пояси, както 

и за отделяне от вилни и работни земи, стопански и жилищни сгради, промишлени 

предприятия, сметища, пътища, ж.п.линии и др.; 

- места за почивка, паркиране на коли и палене на огън - проектират се през 

10 до 20 км по пътищата, минаващи през горите, но се разполагат извън обсега на 

горските култури и други силно застрашени от пожар площи; 

1.3. Отговорни областни звена и длъжностни лица от областната 

администрация за осъществяване на дейността  

Със заповед на областния управител се назначава комисия от експерти за 

определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. Съгласно Наръчник 

за изисквания към оценката на риска и съществени изисквания към обема и 

съдържанието на експертизите за ПОО се изготвя Предварителна оценка на 

обследваното съоръжение, предвидено за възстановяване. Включват се 

представители от: 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител, 

Директор на дирекция АКРРДС; 

От ОУ „ПБЗН‖ – МВР - и „ОЦ‖; 

 От ―В и К‖ Бургас ЕАД – Управител или опълномощен от него служител; 

    Отговорност за изграждане на съоръжения имат още: 

Директор на Държавно горско стопанство; 

 Директор на РДГ - Бургас; 

 

2.Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни 

обекти и съоръжения, имащи отражение върху повече от една община. 

2.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти в областта, за 

които е необходимо изготвяне на експертизи  

След публикуване на Наръчника за оценка на риска, всички опасни в 

пожарно отношение обекти ще бъдат предварително обследвани и ще се направи 

препоръка за възлагане на допълнителна експертиза на онези, които са с висок риск. 

Ще продължи извършването на  комплексни проверки на обектите в 

експлоатация с риск за установяване на цялостното им противопожарно състояние. 

Резултатите от проверките се отразяват в протокол, в който се посочват 

констатираните нарушения. Необходимо е да се предприемат следните действия: 

- да се изготвят експертизи за разпределяне на горските площи на 

територията на Бургаска област по класове пожарна опасност и по участъци; 

- да се извърши рехабилитация и саниране на неустойчиви обществени сгради с висок 

риск  в  пожарно отношение; 

- да се направят експертизи  на  обекти, работещи или съхраняващи големи количества 

пожароопасни  и взривоопасни  вещества.   
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2.2. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи   

Собственици на съоръжения, ползватели; 

От ОУ „ПБЗН‖ – МВР -  Директор или опълномощен от него служител; 

От Държавно горско стопанство – Директор; 

От РДГ- Бургас – Директор или опълномощен от него служител; 

От ―В и К‖ Бургас ЕАД – Управител; 

От общините – Началници на РС ― „ПБЗН‖ – МВР‖ и ресорни заместник 

кметове; 

От Областна администрация – Бургас – Ресорен заместник областен 

управител, Директор на дирекция АКРРДС;  

От РИОСВ - Директор или опълномощен от него служител. 

 

3.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране и населението. 

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.  

От анализа на възникналите пожари в област Бургас може да се  заключи, че 

липсва навременна информация поради неизградена система за предупреждение. 

Необходимо е изграждане на информационна система за обмен на информация с 10-

те  Държавни горски стопанства в областта и РДГ – Бургас, за получаване информация 

в реално време за развитието на пожарната обстановка, от която може  да се 

направят изводи за вероятното развитие на пожара, необходимите действия и 

очакваните поражения. 

Съществува необходимост от осигуряване и поддържане в постоянна 

готовност на комуникационно-информационната система, както и наблюдение, 

анализ и оценка на обстановката. 

3.2. Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация 

- изграждане на автоматични пожароизвестителни инсталации в училища, 

детски градини, обществени сгради и сгради с масово пребиваване на хора; 

- изграждане на автоматични пожарогасителни инсталации в училища, детски 

градини, обществени сгради и сгради с масово пребиваване на хора; 

- изграждане на независима система за връзка (радиоканал с възможност за 

конферентен разговор) между Председателя на ОСС, щаба за координация, 

дежурни по ОЦ и по ОСС и ръководителя на място в района на пожара чрез 

наличните радио средства на Областно управление „Пожарна безопасност и защита 

на населението‖ – МВР; 
- модернизация на системата за връзка и обмен на данни от дежурните по 

ОбСС към ОЦ и всички сили и средства, имащи отношение към управлението при 

кризи и ликвидирането на последствията от пожари.  

 За оповестяване – чрез ОЦ и дежурен по ОСС за органите за управление, 

силите за реагиране и населението. 

 3.3. Длъжностни лица от териториалните структури на министерства и 

ведомства за осъществяване на дейността 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител; 

ОСС, ОЦ, ОбСС; 

Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението‖ – 

МВР;   

Кметове на общини; 

ВИВАКОМ 
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4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 

населението; 

4.1. Отговорни длъжностни лица от областната администрация за 

организиране и провеждане на обучението 

Обучението се провежда съгласно заповед на Областния управител за 

обучение за действия при бедствия и аварии в системата на МОН, съставните части 

на ЕСС и органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и 

населението.  

 Областният управител организира и отговаря за обучението на областната 

администрация за начините на поведение и действие при пожар и изпълнение на 

необходимите защитни мерки; 

 Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи организират 

обучение на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни 

структури за изпълнение на дейности по защитата при пожар; 

 Регионален инспекторат по образование – Бургас отговаря за обучение на 

децата от детските градини и училищата за поведение и действие при пожар; 

 Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението‖ – 

МВР; 

4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между 

органите за управление, съставните части на Единната спасителна система и 

населението при пожар; 

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 пожар. Ученията се провеждат за 

подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на Единната 

спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при пожар. 

Тренировките и ученията се провеждат: 

по заповед на Министъра на вътрешните работи; 

по план на ГД „ПБЗН‖ – МВР София; 

по заповед на Областния управител на област Бургас; 

по план на ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас; 

 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и 

изпълнението на необходимите защитни мерки при пожар се организира от 

кметовете на общини като обучение по желание. 

4.3. Източници на финансиране. 

-    републикански бюджет – за доброволните формирования; 

-    бюджет на областен управител; 

- общински бюджет – за органите за управление, общинска администрация и 

населението; 

- бюджетите на юридически лица и еднолични търговци – за обектите им 

/работещо население/; 

- в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи, провеждащи 

обучението;  

-    съгласно годишния план от Националната програма за защита при 

бедствия;  

- други – спонсорство, дарения и др. 

Финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при 

възникване на пожари включва:  
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1. Текуща издръжка на силите и средствата на Единната спасителна 

система; 

2. Производство, ремонт, доставки на техника, оборудване и друго 

имущество, необходимо за защитата при пожари; 

3. Социални и обслужващи дейности; 

4. Създаване и поддържане на кризисни запаси от материални средства и 

горивно-смазочни материали за осигуряване защитата на населението при пожари;  

5. Други дейности, свързани с осигуряването на защита при пожари. 

При управлението на финансовите средства се упражнява единен контрол 

върху тяхното законосъобразно използване. 

5.Дейности за намаляване на риска. 

С разработването на плана за действие при пожари в област Бургас се цели 

създаване на необходимата организация за  предприемане на мерки за защита на 

живота и здравето на хората, на околната среда и набелязване на необходимите 

действия на органите за управление и силите за реагиране при пожари, както и 

кризи предизвикани от пожари. 

 Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в ОЦ, областна 

администрация, общините и формированията на юридическите и физически лица за 

осигуряване на навременно предупреждение и оповестяване; 

 Осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно-

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

 Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 

спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от пожари и при 

възстановяване на нормалния ритъм  на живот. 

Превантивни дейности за снижаване на риска от пожари 

Разработване и изпълнение на програми за намаляване на риска от пожари; 

Проверки на ПОО и рискови обекти; 

Провеждат се съгласно заповед на Областния управител за обследване и 

контрол на ПОО; 

Изпълнение на дадени предписания от проверки - от ПОО; 

Набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане и изготвяне 

на предложение за включване в националната програма за защита при бедствия. Ще 

бъдат набелязани от комисии, назначени със заповеди на кметовете на общини и 

областния управител за оглед и предварителна оценка; 

Подготовка на заявки за експертиза на състоянието на критичните и 

потенциално опасни обекти; 

Модернизация и изграждане на системи за оповестяване на органите за 

управление, силите за реагиране и населението; 

Обучение на органите за управление и силите за реагиране; 

Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите 

за управление, силите за реагиране и населението при хипотетични пожари; 

Заседания на ОСС и/или щаба за координация в областта за контрол по 

готовността на частите на Единната спасителна система за действие при пожар; 

Практическо отработване действията при пожар в потенциално опасни 

обекти, училища, детски градини, обществен транспорт, електроснабдяване, 

газоснабдяване, социални служби, сгради с масово пребиваване на хора и др.; 

Актуализация на телефония указател на ведомствата със задачи по защитата 

при пожари; 

Проверка на протичането на информация между кмета на общината, 
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дежурния по ОСС, ОЦ, дежурните по ОбСС, формированията от Единната 

спасителна система; 

Стиковане на аварийните планове на търговските дружества и фирми с 

областния и общински  планове; 

Изготвяне на стандартни оперативни процедури за действия при пожар; 

Изготвяне на указания - правила за поведение и действия на населението 

при пожар с цел излъчването им по средствата за масово осведомяване, а при 

необходимост и с подвижни оповестителни системи, монтирани на МПС;  

Снижаване на времето за регистрация на събитието, време на оповестяване в 

ОЦ, време на оповестяване на ЕСС, време за реагиране и обратна връзка. 

Основни дейности и насоки за ограничаване влиянието на горските и полски 

пожари:  

- Популяризиране на нормативната и териториална уредба на горските и 

полски територии с цел:  

a) предотвратяване на горските и полски пожари в тях,  

б) снижаване степента на пожарна опасност на насажденията; 

в) бързо установяване на възникналите пожари, ограничаване на 

разпространението им и успешното им гасене. 

- подбор на подходящите технически и лесоустройствени мероприятия в 

зависимост от степента на пожарен риск (бариерни и лесокултурни прегради, 

минерализовани ивици, пожарозащитни пояси, санитарни ивици, конструиране на 

пътища за движение на противопожарни автоцистерни, организиране на 

наблюдателни пунктове); 

- установяване на степента на пожарен риск в Регионално дирекция по горите 

/РДГ/ и държавните горски стопанства в областта; 

- отстраняване на oтпадъците след сечите; 

- поставяне на табели:  

a) с противопожарно съдържание; 

б) за уточняване на местата за палене на огън. 

В област Бургас за ограничаване на мащабите на възникнали горски и полски 

пожари са изградени следните съоръжения: 

Минерализовани ивици /с ширина 3-5 м/– 238 км;   

Лесокултурни прегради /пътища с ширина 5-10 м/ - 37 км;    

Бариерни прегради - /с ширина 10-20 м/ - 35 км.   

Набелязване на мерки за защита на населението при пожари 

Дейностите по защитата на населението в случай на заплаха или възникване 

на пожари се състоят във: 

1. предупреждение; 

2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; 

3. оповестяване; 

4. спасителни операции; 

5. оказване на медицинска помощ при спешни състояния; 

6. оказване на първа психологическа помощ на пострадалите и на 

спасителните екипи; 

7. овладяване и ликвидиране на екологични катастрофи; 

8. операции по издирване и спасяване; 

9. временно извеждане; 

10. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; 

Финансиране на програмите за намаляване на риска от пожари. 
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Съгласно годишния план от Националната програма за защита при 

бедствия;  

От общинските бюджети за сгради и съоръжения общинска собственост; 

За училища и детски градини – от делегираните им бюджети; 

В Държавните горски стопанства в областта и  РДГ – Бургас - със средства, 

заделени от бюджетите им; 

За юридически лица и еднолични търговци, упражняващи дейността си в сгради 

с масово пребиваване на хора и потенциално опасни обекти – с техни средства. 

Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при масови горски и полски пожари - съгласно областния план за 

СНАВР. 

ТАБЛИЦА 

ЗА ВРЕДНОСТИТЕ, ОТДЕЛЯНИ ПРИ ПОЖАР 

№ 

ВЕЩЕСТВА, 

НАМИРАЩИ СЕ В 

ЗОНАТА НА 

ГОРЕНЕТО И 

ТОПЛИННОТО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ВРЕДНОСТИ, ОТДЕЛЯЩИ СЕ ПРИ ГОРЕНЕ И 

ТОПЛИННО РАЗЛАГАНЕ 

1. 
Дървесина и други 

целулозни материали 

въглероден окис, въглероден двуокис, дихидрозахариди, 

акролеин, алдехиди, азотна кисилина, смолиста кисилина, 

високомолекулни летливи вещества, сложни етере, кетони, 

феноли, амини, пиридин, метил пиридин, спирт, вода. 

2. 
Плоскости от 

дървесина 

въглероден окис, въглероден двуокис, дихидрозахариди, 

акролеин, алдехиди, амоняк, циановодород, азотни окиси, 

хлорирани въглеводороди, вода. 

3. Памук 

въглероден окис, въглероден двуокис, ацетон, вода, 

акролеин, метилов алкохол, оцетна кисилина, мравчена 

кисилина. 

4. Вълна, коси, кожа, 

тъкани 

въглероден окис, въглероден двуокис, амоняк, азотни 

окиси, алдехиди, циановодород, кетони, пиридин, хонолин, 

сяра садържащи съединения. 

5. 
Мазнини, сапун, 

местни продукти 

Освен другите химически вещества се образува висока 

концентрация на акролеин (концентрация около 0,0007 мс/л 

е пределно допустима, а при 0,005% 

човек понася не повече от 1 минута). 

6. Каучук изопрен, висши и неопределени въглеводороди. 

7. 

Лакове, продукти 

съдържащи 

нитроцилолоза 

въглероден окис, въглена кисилина, азотен окис, 

циановодород. 

8. Нафталин динафтил. 

9. 
Ароматни вещества 

съдържащи вода 

Сероводород, меркаптани, тиоетери, тиофен, серен 

анхидрид. 

10. Спирт 
Въглероден окис, водороду формалдехид, ацеталдехид, 

метан, ацетилен. 

11. Нитроглицерин Въглероден окис, въглена кисилина, азотен окис. 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

126/279 

12. Бензол Дефинил, антрацен. 

13. Ацетон Кетони. 

14. Бездимен барут Въглероден окис, ацитилен, нитрили, азотен окис. 

15. Етилов етер Ацеталдехид, етан, прекиси, венилови съединения. 

16. Пластмаси, целолоид 

Въглероден окис, ацетон, амоняк, азотен окис, цианови 

съединения, хлор анхидридни кисилеини, формалдехин, 

фенол, флуор, фозген, стирол. 

17. 
Полистирол, 

пенополистирол 

Въглероден окис, въглероден двуокис, бензол, толуол, 

стирол, етилбензол, димери и тримери на стирола, азотни 

окиси. 

18. Полиметилметакрилат 
Въглероден окис, въглероден двуокис, метилметакрилат, 

наситени и ненаситени въглеводороди. 

19. Епоксидни материали 
Въглероден окис, въглероден двуокис, бензол, толуол, 

епихлорхидрин, амини, ацеталдехид, азотни окиси. 

20. Поливинилхлорид 

Въглероден окис, въглероден двуокис, бензол, толуол, 

метан, етан, ацитилен, пропан, пропилен, ксилол, фозген, 

хлороводород и други хлорорганични съединения. 

21. 
Аминформалдехидни 

материали 

Въглероден окис, въглероден двуокис, амоняк, метиламин, 

фенолформалдехид, циановодород. 

22. 

Феноли и 

фенолформалдехидни 

материали и 

пенопласти 

Въглероден окис, въглероден двуокис, амоняк, фенол, 

фенолформалдехид, флуороводород, хлороводород, 

циановодород, метилов алкохол, мравчена кисилина. 

23. 

Полиуретан и 

еластичен пено 

полиуретан 

Въглероден окис, въглероден двуокис, циановодород, 

азотни окиси, изоцианити (толуен диицианит, 

диметилбензиламин), ацетонитрил, акрилонитрил, метан, 

пиридин, бензонитрил, анилин, ацеталдехид. 

24. Полиетилен 

Въглероден окис, въглероден двуокис, циклоалифатни 

въглеводороди, парафини, формалдехид, етилен, метан, 

етан, пропан, пропилен, бутан, бутилен. 

25. Полиакрил 
Въглероден окис, въглероден двуокис, циановодород, 

азотни окиси, акрилонитрил, амоняк, циан, дивенил. 

26. Полипропилен 
Въглероден окис, въглероден двуокис, формалдехид, 

ацеталдехид, пропилен. 

27. 
Полиамид, в т. ч. и 

влакна 

Въглероден окис, въглероден двуокис, ацетонитрил, азотни 

окиси, амоняк, капролактам, пиридин, пиролидин, 

метилпиридин, диазометан, бензонитрил, кетони, алдехиди. 

28. 
Полиестер, в т. ч. и 

влакна 

Въглероден окис, въглероден двуокис, циановодород, 

азотни окиси, акролеин, алдехиди, кетони, ароматни 

въглеводороди, стирол. 
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ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПОЖАР 

 

 Причина за възникване на пожари в повечето от случаите е нечия 

небрежност. Понякога е необходимо да направим съвсем малко, за да бъде 

избегнато най-лошото. 

 Граждани, самите Вие не ставайте причинители на пожари! 

 Не притоварвайте електрическите инсталации! 

 Бъдете внимателни при работа с газови прибори! 

 Не употребявайте лесно запалими течности за разпалване на огън! 

 Не оставяйте без наблюдение, в близост до горими материали отоплителни и 

електронагревателни уреди! 

 Не палете огън при ветровито време, в близост до горски насаж-дения и 

постройки! При напускане на огнището загасете огъня! 

 Загасяйте винаги клечката кибрит и цигарата преди да ги хвърлите! 

 Не съхранявайте леснозапалими течности на етажни площадки, стълбищни 

клетки и на достъпни за децата места! 

 Не оставяйте без контрол малки деца около отоплителни уреди! 

 В случай на пожар съобщете на Пожарна безопасност и защита на 

населението - тел. 160 или 112 като посочите точно наименованието и адреса на 

обекта, който гори! Не допускайте паника! Започнете гасенето, като използвате 

наличните пожарогасителни средства! Не гасете с вода горящи електрически 

инсталации под напрежение! Знайте, че при уплаха, децата се крият под леглата, в 

гардероби, шкафове и други подобни места. При преминаване през задимена среда 

поставете на носа и уста-та си намокрена с вода кърпа! Преминавайте колкото се 

може по-наведени /в ниското димът е по- разреден/. 

 Ако не можете да напуснете помещението, уплътнете вратата с намокрени 

одеала/чаршафи. Мокрете ги постоянно с вода. При възможност излезте на балкон 

или тераса. Не чупете стъклата, затво-рете вратите, за да не влиза свеж въздух, 

който да ускори горенето. 

 При пожар в сграда с масово пребиваване на хора /кина, театри, клубове, 

хотели, училища, детски градини, високи жилищни сгради/ запа-зете спокойствие, 

уведомете обслужващия персонал и по най-бърз начин напуснете сградата през 

евакуационните изходи. Спазвайте указанията на административния персонал. Ако 

пътят за евакуация е обхванат от пламъци и дим, останете в стаята, уплътнете 

входната врата с намокрени одеала и чаршафи, влезте в банята и пуснете душа, 

поставете мокра кърпа на носа и устата и изчакайте спасителните операции. Не 

правете опити за спасяване чрез скачане с дюшеци и други. 

 Запомнете: при този вид пожари най-много жертви се дават в резултат на 

паниката. 

ГОРСКИ ПОЖАРИ 

 Пожарът, възникнал в гората, можем да установим по необичай-ната 

миризма, поведението на животните или от шума, който се съз-дава, наличие на дим 

и падащи сажди или пламъци, ако е през нощта. 

 Действията при този вид пожари трябва да са следните:  

 Определя се посоката на вятъра и се напуска районът, който ще попадне в 

обсега на пожара.съобщете за пожара в най-близкото населено място! 

 Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препядствия- просеки, 

сечища или голи места. Използвайте водата, ако има наблизо воден басейн – 

намокрете дрехите и тялото си или се натопете в нея. 
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 Откритите части на тялото се покриват добре: към устата и носа притиснете 

намокрена кърпа или плат! 

 Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на 

разпространение на горенето! Дрехите не се свалят – те поемат част от топлината! 

 При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожа-рът се 

разпространява по-бързо по посоката на вятъра и по склон – от ниските части към 

върха! 

 Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на 

пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара. 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ 

 Пожарната безопасност през летния период се увеличава поради високите 

дневни температури и засушаването, голямото движение на ПМС и зреенето на 

земеделските култури. 

 При възникване на полски пожари се унищожава продукцията, земеделската 

техника, полезащитните пояси и близките гори. 

 Преобладаващи причини за възникване на пожари са небрежност при 

боравене с огън, детска игра с огън, неизправна техника и даване на късо от 

ел.инсталацията. 

 В тази връзка е необходимо да се спазват противопожарните изисквания, а 

замеделските стопани да направят противопожарни ивици около пътищата, поясите 

и горите и работят с изправна селскостопанска техника. 
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ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ С 

ОТДЕЛЯНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 ЗАМИСЪЛ  ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 Защитата на населението и околната среда, при възникване на производствени 

аварии в потенциално – опасните обекти, които използват , съхраняват или 

преработват пожароопасни и токсични химически вещества в Бургаска област с 

отделяне на химически отровни и токсични вещества, да се извърши своевременно, 

чрез създаване на групировки от сили и средства за незабавно провеждане на 

спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи. 

Прогнозирането на последствията от възникнали критични ситуации и 

изясняването на начините и средствата за борбата с тях да се извърши въз основата 

на предварителна реална оценка на условията и причините, които могат да 

предизвикат крупни производствени аварии или инциденти в обекти и предприятия 

от Бургаска област, в резултат на което могат да се създадат и разпространят огнища 

на химическо заразяване. 

Мероприятията по защитата на работниците, служителите и населението в 

огнището на химическо заразяване /поражение/, да се организират и провеждат чрез 

създаване на организация за временно извеждане на пострадалите. Населението от 

засегнатите райони да се осигурява своевременно с индивидуални средства за 

защита. 

Спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи да 

осигуряват  нормалното провеждане на административната и стопанската дейност в 

обектите и районите на аварията в условията на химическо заразяване. 

 АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА 

На територията на Бургаска област са изградени и функционират обекти, 

съгласно приложението дадено по-долу. 

В настоящия план се разглеждат причините за възникване на промишлени 

аварии и инциденти, възможните последствия от тях и провеждането на спасителни 

и неотложни аварийно-възстановителни работи. 

В зависимост от характера на производството и технологичното оборудване 

за неговите цели е възможно да възникнат: 

 Промишлени аварии, при които се отделят опасни химически вещества / 

ОХВ /, в резултат на изтичане, разливане и разпръскване, или от нарушаване 

цялостта на магистралните тръбопроводи с течни и газообразни продукти; 

 Промишлени аварии съпроводени с пожари, взривове и разрушения, с 

последващо замърсяване на околната среда с промишлени отровни вещества /ПОВ/ 

и/или токсични вещества, съдържащи се в състава на получените продукти на 

горенето; 

 Отделяне на промишлени отрови и/или токсични вещества от образуването 

на взривоопасни смеси или пожари; 

ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ 

 В промишлените обекти и фирми от областта се произвеждат, използват и 

съхраняват различни по вид и количества химически продукти и техни производни, 

които са опасни при работа с тях или при съхранението и транспортирането им. 

Рисковите фактори създават потенциални предпоставки за възникване на различни 

по мащаби и последствия промишлени аварии. 

 Значим обект на химическата промишленост в Бургаска област е "Лукойл-

Нефтохим-Бургас" АД. В производствената, експлоатационната и транспортната 
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номенклатура на дружеството се включват силно отровни, пожарно -, взривоопасни 

и токсични химически продукти. 

Обектът е разположен в непосредствена близост до населени места и обекти, 

поради което при възникване на производствени аварии ще бъдат създадени условия 

за възникване на крупни химически огнища на поражение. 

При прогнозирането на химическата обстановка след една евентуална авария 

в ―Лукойл-Нефтохим-Бургас‖ АД с отделяне и последващо разпространение на 

химически опасни /токсични/ продукти  следва да бъдат отчетени следните фактори: 

 Широк спектър на производствената номенклатура в дружеството; 

  Съхраняване на химически суровини и продукти, които многократно 

надвишават количествената граница, определена съгласно Наредба N 2 от 

12.09.1990 г. на Комитета по качество и Министерството на транспорта; 

 Непрекъсваем технологичен процес, който се отнася към пожароопасните, 

газоопасните и взривоопасните; 

 Свързаност между основни производствени, помощно технологични или 

складови мощности; 

 Разположение на обекта в непосредствена близост до населени  места - с. 

Братово - 5 км, кв. Долно Езерово - 4 км., кв. Лозово - 6 км, гр. Камено - 4 км и гр. 

Бургас - 10 км. 

Въз основа на проучвания и данни за наличните видове и количества 

химически продукти в ―Лукойл-Нефтохим-Бургас‖ АД може да се направи прогноза 

за вероятната обстановка от производствена авария, както и да се разработят 

мероприятия по защитата на работниците и служи-телите от дружеството и на 

населението, което попада в опасните зони на поражение. 

Най-уязвими са съоръженията, като комини, кули за охлаждане на водата, 

естакадите и колоните. Разкъсването на електрически инсталации или на 

тръбопроводи с високи температури и налягания, наличието на многообразие от 

нефтопродукти, може да доведе до възникването на масови пожари и огнища на 

химическо заразяване.  

Голяма производствена авария на територията на дружеството може да 

възникне в случай на внезапно изтичане и разливане на големи количества 

промишлени отровни вещества или при разрушаване на дадено складово 

стопанство. 

Вероятност от възникване на такава ситуация съществува в случаите, при 

които се получава несработване между отделни съоръжения и възли, контролно-

измервателни прибори, сигнализиращи устройства, отсекателни клапани и 

блокировки. Причина за настъпването на такива случайни събития, с очаквани 

тежки последици, могат да бъдат земетресения, падане на летящи апарати върху 

инсталациите и други. 

 С потенциален риск от възникване на производствена авария с възможно 

последващо влияние над близко разположени обекти са: 

 Резервоари D-52 в инсталация “Акрилнитрил”- За производствени нужди 

се съхраняват около 343 т амоняк, складирани в 5 резервоара. Шестият – резервен, е 

празен. Конструкцията и технологичното предназначение на последните са 

позволили разполагане в легнало положение, което от гледна точка на поемане на 

сеизмични въздействия е по-благоприятно. 

При пълно разхерметизиране, резервоарите представляват потенциална 

опасност за производство ―Полимери‖ и за населението от близко разположения 

жилищен квартал Долно Езерово. Обстановката ще бъде утежнена и от 
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обстоятелството, че в непосредствена близост до източника на аварията преминават 

влакови композиции с хора и товари. 

При свободно разливане от открита местност на предполагаемо количество 

от 3,5 т амоняк, при степен на вертикална устойчивост на въздуха конверсия и 

скорост на вятъра 1 м/сек, би се очаквало химическо загазоване с размери на зоната 

със смъртоносна концентрация 235/21 м, а на поразяващата – 818/73 м. При 

предполагаемо количество на амоняка от 49 т, при степен на вертикална 

устойчивост на въздуха инверсия и скорост на вятъра 1 м/сек очакваните зони на 

поражение са с размери, съответно 518/24 м и 1921/94 м. 

 При възникване на изключително тежка и непредвидима обстановка 

/терористичен акт/, свързан с едновременното разхерметизиране и разрушаване на 

5-те резервоари с амоняк, при вертикална устойчивост на въздуха инверсия, скорост 

на вятъра 2 м/сек и температура на въздуха 10 градуса по Целзий, прогнозните 

данни за размера на очакваните зони на поражение са: зона със смъртоносна 

концентрация – около 3 км и за зона с поразяваща концентрация -  около 7,6 км.  

При евентуална производствена авария с амоняк от по-голям мащаб е 

възможно усложняване на обстановката в производство ―Полимери‖ – цеховете 

―ПАНВ и АН‖, ―Полипропилен и пиролен‖ и Каучук и латекси‖. 

 В съседство с амонячните се намират резервоари за акрилнитрил – два броя, 

с вместимост от по 1 780 куб. м., и трети – по-малък, с вместимост 170 куб. м. Около 

резервоарите е изградена обваловка, с изпълнена облицовка от бетонови плочи. 

Обваловката е свързана с канал, чрез който при авария с акрилнитрил част от него 

да се изведе в канализацията и от там в хранилищата за отпадни води. 

В инсталация ―Дивинил‖ в резервоарен парк за втечнени газове Д-12 в 18 

броя резервоари се съхраняват С4фр, БИБфр, ДК, ДВ и ацетонитрил. Резервоарите 

са със стоманени конструкции. 

В близост до складовото стопанство на резервоарен парк за втечнени газове 

Д-12 на инсталация ―Дивинил‖ се намира склад В-1 на инсталация ―Полимеризация‖ 

– цех ―К и Л‖ за приемане и съхранение на стирол. Резервоарите са цилиндрични 

съдове, в ―изправено‖ положение, изпълнени са от листова стомана и са обваловани. 

 Струпването на двата резервоарни паркове в близост както по между си, така 

и до главен железопътен път от една страна, и  от друга - характера на 

съхраняваните продукти - отровни течности, леснозапалими и образуващи с въздуха 

взривоопасни смеси, определя района като един от най-опасните в дружеството 

 В резервоари L-1, L-2 и L-3 на инсталация “Етаноламин” за 

производствените нужди се съхраняват около 37 т амоняк, складирани в два 

резервоара и трети – празен, за резерв. 

Тези резервоари при тяхното пълно разхерметизиране представляват 

потенциална опасност за производство ―Нефтохимия‖ и за населението на близко 

разположеното на югозапад с. Свобода. 

 Сфери 71 Т01 А и 71 Т01 Б са разположени в парк ―Етиленов окис‖. За 

производствените нужди в сфера 71 Т01 Б се съхраняват около 60 т етиленов окис. 

Сфера 71 Т01 А е празна и е за резерв. 

При пълното разхерметизиране на сфера 71 Т01 Б ще се създаде потенциална 

опасност за производство ―Нефтохимия‖ и за населението от разположените в 

близост кв. Долно Езерово и с. Братово. 

 В изградените паркове на Нефтения терминал ―Росенец‖ се съхраняват суров 

нефт и нефтопродукти, други химически продукти и втечнени газове. Паркът за 

обработка на танкери, предназначен за товарене и разтоварване на нефт и 

нефтохимични продукти, извършва дейността си чрез изградените три пирса. 
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―Пристанище Бургас‖ ЕАД извършва дейността си на три вътрешно 

административно обособени пристанища и една складова база. По смисъла за 

съхранение и обработване на опасни товари ―Пристанище Бургас‖ ЕАД не разполага 

с парково стопанство за продукти и суровини. Дейностите на товародателите 

/товарополучателите/ се организират и осигуряват в съответствие с изискванията на 

съществуващата законова уредба. 

 Терминал “Изток‖- Основните дейности са свързани със зареждането на 

транспортните средства на Пристанището с гориво смазочни материали /бензин, 

дизелово гориво и масла/. Наличието на леснозапалими, пожарно и взривоопасни 

продукти определя терминала като потенциално опасен; 

 Терминал “Запад” -. Поддържа се парк за горивосмазочни материали 

/бензин, дизелово гориво и масла/, с които се зареждат транспортните средства на 

Пристанище Бургас;  

 Терминал “Насипни товари” – 20 А корабно място - Дейността на  обекта  е 

свързана с извършването на товарно-разтоварни  дейности  на  различни видове 

наливни  товари. Основната част се пада на нефтопродуктите, в това число бензини, 

всички видове газьол, керосин и моторни масла. В района на терминала е изградена 

площадка с резервоарни емкости за съхраняване на спирт. 

Нефтопродуктите, както и спиртът, са от клас №3 по ИМКО. Свойствата на 

обработваните продукти, като лесна възпламеняемост, взривяемост и изпаряемост, 

са потенциална опасност от възникване на пожари и взривове, с отделяне на 

отровни и токсични продукти, и създаване на вторични огнища на поражения. 

 Хладилен склад - Изграден е за съхранение на хранителни продукти. 

Хладилната инсталация работи с амоняк, в количество около 4 тона, което определя 

обекта като потенциално опасен. 

Допълнително в района на Пристанището се съхраняват временно насипни 

товари, като сяра на прах, амониева селитра, суперфосфат, феросилиций и други, 

които при определени условия биха създали потенциална опасност от възникване на 

аварийни ситуации. Потенциални рискове от евентуални пожари и разливи на 

горивосмазочни материали съществуват и от обслужването на влаковите 

композиции на площадката на Пристанището. От 20-А корабно място към 

намиращата се в съседство складова база на ―Петрол‖ е изграден магистрален 

тръбопровод за течни горива. 

При аварии в хладилните инсталации с хладилен агент амоняк, които 

обслужват обекти или складове на хранително-вкусовата промишленост, при 

изтичане, разпръскване и последващо разпространение на амоняк е възможно 

създаването на огнища на химическо заразяване, от мащабите на които може да 

бъдат засегнати както обслужващия персонал, така и население от прилежащи към 

обектите райони. С амоняк работят фирмите: ―Лукойл-Нефтохим-Бургас‖ АД, 

Хладилната база на ―Пристанище Бургас‖ ЕАД /4т/,  ―Пиргосплод‖ АД /2,5 т/, 

―Булджак‖ АД /5 т/, които са разположени в близост или на територията на 

областния център. !!!!! 

Хлорът, като потенциален източник на химическо замърсяване, се използва 

за нуждите на ―Водоснабдяване и канализация ― ЕАД – Бургас. Големи количества 

хлор има в Пречиствателните станции за питейни води на язовирите ―Камчия‖ и 

―Ясна поляна‖, собственост на дружеството. Работните съдове за хлор са бутилки 

/40 кг/ и варели /400-800 кг/.  Максимално поддържано количество в работните 

съдове за течен хлор, включено в работния технологичен процес и запас,  на ПСПВ 

―Камчия‖ е общо 12 т, съхранявано в 15 варели за течен хлор по 800 кг. ―В и К‖ 

ЕАД Бургас не разполага със складове за съхранение на хлор, тъй като се използва 
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работния принцип ―пълно за празно‖. Последното, както и обстоятелството, че 

хлораторните помещения на ПСПВ са разположени в райони, отдалечени от 

населени места, ограничават възможностите за възникване на крупно огнище на 

химическо заразяване с хлор. Основен проблем при използването на хлора остава 

неговото транспортиране от производителя /‖Полимери‖-Девня/ до съответната 

ПСПВ чрез автомобилен транспорт - целогодишно, с използване на 

полупланинските и планинските проходи, със затруднена и ограничена проходимост 

при утежнени зимни условия, както и начина му на транспортиране /бутилки или 

варели/, поради което при възникване на пътно-транспортни произшествия не се 

изключват предпоставките от възникването на инциденти и замърсявания с хлор.  

За целите на различните видове производства в обект ―Булес-Кроношпан‖ 

АД – Бургас се използва дървесина. Струпването на големи количества в откритите 

за целта складове прави обекта пожароопасен. 

Потенциална опасност от възникване на аварии със създаване на крупни 

огнища на поражение са предприятията, които произвеждат, използват, съхраняват 

или транспортират лесно запали-ми течности, втечнени газове и други токсични, 

взривоопасни и пожароопасни вещества /пластмаси, синтетични влакна, лепила на 

химическа основа, торове и други/, като ―Булес-Кроношпан -България― – Бургас, 

―Теком-Унимат‖ – база с. Черно море /община Бургас/, ―Летище-Бургас‖, ―Нафтекс-

Петрол‖ ЕООД – Петролна база Бургас, ―Топливо‖АД – София – база Бургас, ПСБ – 

Карнобат, ―Хемус-Марк‖ АД – Бургас, ―Трансвагон‖ АД – Бургас, ―Черноморско 

злато‖ АД – Поморие, ―Винс-индустрийс‖ АД – с. Венец, община Карнобат, 

―Пластмасови изделия‖ АД – Средец. 

 От ―Лукойл-Нефтохим-Бургас‖ АД - Бургас към ―Полимери‖ - Девня е 

изграден и се експлоатира магистрален тръбопровод за етилен. Местата с повишена 

потенциална опасност при авария, свързани с пропуск на етилен по магистралния 

тръбопровод. 

Етиленът представлява безцветен газ, със слаба сладникава миризма. Горлив 

газ и гори със светъл пламък. Има температура на самовъзпламеняване 540 градуса 

по Целзий. С въздуха образува взривни смеси, с граници на взривяемост 3-32 об.%. 

Въз основа на данните за действащите обекти на националното стопанство на 

територията на Бургаска област и изхождайки от характера и спецификата на 

тяхното производство, могат да се направят следните 

ОБЩИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА РИСКА 

 1. Основен потенциален източник за възникване на промишлени аварии със 

създаване на огнища на химическо заразяване от различни по вид, количество и 

степен на въздействие химически продукти, представлява ―Лукойл-Нефтохим-

Бургас‖ АД, тъй като: 

 На територията на ―Лукойл-Нефтохим Бургас‖ АД се съхраняват и 

използуват в производствения процес, или се произвеждат, силно  отровни, лесно 

запалими и взривоопасни суровини, материали и химикали, което ги прави 

потенциално опасни източници на химическо заразяване при възникване на крупна 

производствена авария; 

  При възникване на крупна производствена авария в ―Лукойл-Нефтохим 

Бургас‖ АД, материалните загуби и евентуални човешки такива могат да бъдат 

значителни; 

  При възникване на крупна производствена авария в ―Лукойл-Нефтохим 

Бургас‖ АД, ще се образува обширна зона на химическо заразяване, в което с най-

голяма вероятност биха попаднали и близко разположените селища и обекти от 

общините Камено и Бургас; 
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  Парковете за втечнени газове представляват потенциална опасност от 

възникване на пожари и експлозии, предвид взривоопасния характер на 

съхраняваните в тях втечнени газове;  

  Предизвиканите разрушения от една крупна производствена авария ще 

бъдат с непред-сказуеми последствия, както за територията на дружеството, така и за 

засегнатите обекти извън него; 

 Парковете за съхранение на нефтопродукти на площадката на ―Лукойл-

Нефтохим Бургас‖ АД и НТ ―Росенец‖ са потенциална опасност от възникване на 

крупни пожари; 

 По старите сгради, съоръжения и част от технологичното оборудване са 

проектирани и изградени на базата на изчисления по нормативи за антисеизмичност 

до 7-ма степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник; 

 Главната железопътна връзка Бургас - София преминава през дружеството 

и крие потенциална опасност за преминаващите влакови и товарни композиции; 

 От разрушаване цялостта на тръбопроводите за течни продукти е 

възможно замърсяване на почвите и водите в районите на аварията; 

 При аварии по продуктопроводите за природен газ и за етилен е възможно 

загазоване на околната среда. При наличие на случаен източник на запалване, след 

насищане на въздуха с газ, са възможни пожари и експлозии, поради способността 

на метана и на етилена да образуват с въздуха взривоопасни смеси; 

 2. С голям мащаб и въздействие са вероятните поражения, които могат да 

бъдат нанесени върху околната среда, икономиката, работещото и населението от 

прилежащите райони, в резултат на авария в ―Пристанище Бургас‖ ЕАД; 

 3. Огнища на химическо заразяване в отделни райони на областта могат да 

възникнат в резултат на промишлени аварии в предприятията, които 

технологически експлоатират и съхраняват амоняк. 

 4. Потенциална опасност от възникване на промишлени аварии с отделяне на 

химически опасни и токсични вещества представляват обектите, които съхраняват, 

експлоатират, произвеждат и транспортират леснозапалими течности и газове, 

взривно и пожароопасни продукти. Такива са петролните бази в областта, трасетата 

на магистралните продуктопроводи за течни и газообразни химически продукти. 

ЦЕЛ НА ПЛАНА  

 Целта на плана е да се създаде оптимална организация за своевременното 

прогнозиране на характера и последствията от възникването на аварии с отделяне на 

опасни токсични вещества, и успешното ръководство и провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи във възникнали огнища на заразяване 

на територията на Бургаска област. 

 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 1. Планиране дейността на органите за управление и на формированията, и 

определяне поведението на работниците и служителите от обектите, и на 

населението от прилежащите райони, в условията на аварийни ситуации.  

 2. Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи за 

управление, на сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране 

на последствията от аварии с отделяне на опасни вещества.  

 3. Изграждане и поддържане в готовност на системи за управление, 

наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване на населението за 

потенциалните опасности от възникване на аварии с отделяне на опасни вещества.  

 4. Предварително прогнозиране на последствията от възникнали 

промишлени аварии, в зависимост от вида, количеството, вредното въздействие и 

разпространение на отделените промишлени отровни вещества.  
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 5. Навременното оповестяване на работниците и служителите, и на 

населението от засегнатите и застрашените райони, за възникналата авария и за 

взетите мерки за нейното ликвидиране.  

 6. Създаване на групировки от сили и техника в районите на възникнали 

аварии с отделяне на промишлени отровни вещества за провеждане на спасителните 

и неотложните аварийно-възстановителни работи.  

 7. Осигуряване на работниците, служителите и населението от застрашените 

зони на заразяване от промишлени отровни вещества с индивидуални средства за 

защита. 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ 

      1. Възстановяване/ изграждане на съоръжения - държавна собственост. 

      1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане; 

 Данни за случили се в миналото аварии с материални щети и/или човешки 

жертви;  

- оценка тежестта на възникналите аварии 

- проведени мерки, извършени реконструкции за недопускане на подобен род 

аварии; 

 Класификация на употребяваните и/или съхранявани опасни вещества; 

 Вид и количество на употребяваните и/или съхранявани химически вещества; 

 Начин на съхранение /съдове/; 

 Отдалеченост от населеното място и/или наличие на други рискови обекти в 

близост до предприятието /съоръжението/; 

 Преобладаващ вид земеползване в дву-километровата зона от предприятието 

/съоръжението/; 

 Период на експлоатация; 

 Брой на хората, работещи в и около предприятието /съоръжението/, подложени 

на въздействие при възникване на неблагоприятно събитие. Мерки за защита на 

персонала и населението в прилежащите територии; 

 Има ли изготвена експертиза въз основа на база бърза предварителна оценка 

на риска. 

1.2 Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане; 

          Наличностите на опасни химически вещества в потенциално опасните 

производствени и складови обекти трябва да се съхраняват съгласно изискванията на 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ 

ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ (Загл. изм.-ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г.) 

      1.3. Отговорни областни звена и длъжностни лица от областната администрация 

за осъществяване на дейността. 

Със заповед на областния управител са назначени комисии от експерти за 

определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. На основание 

препоръките на комисиите управителите /собствениците/ на предприятия и/или 

съоръжения са длъжни да възстановят/изградят съответните съоръжения. 

В комисиите се включват представители от: 

 Областна администрация - Ресорен заместник областен управител, Директор 

на дирекция АКРРДС; 

 ОУ „ПБЗН‖ – МВР - Директор или опълномощен от него служител; 

 РИОСВ- Бургас - Директор или упълномощен от него служител. 

 РИОКОЗ- Бургас - Директор или упълномощен от него служител. 

 РИДТН- Бургас - Директор или упълномощен от него служител;   

 ОД‖МВР‖- служба КОС - отговорен инспектор; 
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 ОИТ- Бургас - Директор или упълномощен от него служител;   

 2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти 

и съоръжения, имащи отражение върху повече от една общини. 

2.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти в областта, за които 

е необходимо изготвяне на експертизи; 

Чрез експертизите на ПОО се осъществява процедурата по определяне 

количествената оценка на риска. Самият процес на анализ на риска следва да генерира 

идеи за намаляване на риска. 

Препоръчват се два етапа на обследване на риска: 

1.Предварителна експертиза (обследване и оценка); 

2.Детайлна експертиза (обследване и оценка). 

За прецизиране на Предварителната оценка на риска, въз основа на която се 

препоръчват съответни мерки за намаляването му се изготвя Детайлна експертиза. 

Препоръчва се това да се прави в случай на висока и много висока Предварителна 

оценка на риска и/или по мотивирана преценка на експерта, изготвил Предварителната 

експертиза. 

Извършват се проверки на обектите в експлоатация с риск за установяване на 

цялостното им състояние, като резултатите от проверките се отразяват в протоколи, в 

които се посочват констатираните нарушения. Необходимо е да се изготвят експертизи  

на  обекти, работещи или съхраняващи големи количества промишлени отровни 

вещества. 

2.2. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

В Предварителния етап на обследване се ползват предимно експресни и 

визуални методи за оценка на съответствието и състоянието на ПОО. На този етап 

експертизата може да бъде извършена от специалисти с познания в съответната област. 

Детайлна експертиза се изготвя от колектив от квалифицирани специалисти по 

съответния вид потенциална опасност, съгласно препоръките от Предварителната 

оценка. 

Собственици на предприятия и съоръжения, ползватели 

От ОУ „ПБЗН‖ – МВР -  Директор или упълномощен от него служител; 

От ―В и К‖ Бургас ЕАД – Управител; 

От Общините – Началници на РС „ПБЗН‖ – МВР и ресорни зам. кметове; 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител, 

Директор АКРРДС; 

От РИОСВ - Директор или упълномощен от него служител; 

От ЕВН - България - Председателя на Постоянния Регионален щаб за 

действие при бедствия и аварии; 

От ОИТ - Бургас - Директор или упълномощен от него служител;   

РИОКОЗ- Бургас - Директор или упълномощен от него служител; 

РИДТН- Бургас - Директор или упълномощен от него служител; 

ОД‖МВР‖- служба КОС - отговорен инспектор. 

3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране и населението. 

3.1.  Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; 

В Бургаска област има монтирани 99 бр. сирени на централизирано задействане 

и 100 бр.– на локално /местно/ задействане. За гр. Бургас са монтирани нови 44 бр. 

електронни сирени тип ECN –1200, които заместиха старите ЕМС тип С-40. Новият тип 

предупреждават населението както със сигналите за видовете опасности, така и с 
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речева информация. В останалите 12 общини са от старите ЕМС тип С-40.   В ―Лукойл-

Нефтохим‖ Бургас има монтирани 12 бр. електронни сирени тип С-2 и 5 бр. ЕМС. 

Останалите електронни  сирени са монтирани в ―Пристанище-Бургас‖ЕАД, 

―Кроношпан‖АД, ―Бургаски корабостроителници‖АД, ―Информационно обслужване 

‖ЕАД, ―Елкабел‖ АД, ―Хемус Марк‖ АД, РУ ―ВИВАКОМ‖, на обществени сгради и на 

жилищни блокове.  

Сиренната система за оповестяване на населението се поддържа в постоянна  

готовност и наблюдение 

3.2  Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация; 

 За наблюдение и ранно предупреждение 

Изграждане на УКВ връзка (с възможност за конферентен разговор) между 

Председателя на ОСС, щаба за координация и ръководителя на място в района на 

бедствието чрез наличните радио средства на ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас.  

 За оповестяване – чрез ОЦ и дежурен по ОСС за органите за управление, 

силите за реагиране и населението. 

Налице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и обмен 

на данни от дежурните по ОбСС към всички сили и средства, имащи отношение към 

управлението при кризи и ликвидирането на последствията от промишлена авария. 

3.3. Длъжностни лица от териториалните структури на министерства и 

ведомства за осъществяване на дейността 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител; 

ОСС; 

От ОУ „ПБЗН‖ – МВР 

Кметове на общини 

РИОСВ – Бургас - Директор или упълномощен от него служител. 

4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението; 

4.1. Отговорни длъжностни лица от областната администрация за организиране 

и провеждане на обучението; 

Областният управител организира и отговаря за обучението на областната 

администрация за начините на поведение и действие при бедствия и аварии и 

изпълнение на необходимите защитни мерки.  

Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи организират 

обучение на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни 

структури за изпълнение на дейности по защитата. 

Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи се обучават от 

Национален учебен център - гр. Монтана. 

Регионален инспекторат по образование – Бургас отговаря за обучение на децата 

от училищата за поведение и действие при промишлени аварии. 

Методическата помощ се оказва от ОУ „ПБЗН‖ – МВР, , Главен инспектор по 

РХБЗ, Главен инспектор по ПОУСН. 

4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите 

за управление, съставните части на Единната спасителна система и населението при 

бедствия/аварии; 

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 промишлена авария. Ученията се провеждат за подобряване на 

взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна 

система и органите на изпълнителната власт за реагиране при промишлена авария. 

Тренировките и ученията се провеждат: 
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по заповед на Министъра на вътрешните работи; 

по план на ГД „ПБЗН‖ – МВР София; 

по заповед на Областния управител на Бургаска област; 

по план на ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас; 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и 

изпълнението на необходимите защитни мерки при промишлени аварии се организира 

от кметовете на общини като обучение по желание. 

4.3. Източници на финансиране. 

-   съгласно годишния план от Националната програма за защита при бедствия;  

-    републикански бюджет /за доброволните формирования/; 

- общински бюджет/органи за управление, общинска администрация и 

населението/; 

- бюджетите на юридически лица и еднолични търговци – за обектите им 

/работещо население/; 

- други /спонсорство, дарения и др./. 

5. Дейности за намаляване на риска.  

1.Основни задачи. 

Създаване на необходимата организация за  вземане на мерки за защита на 

живота и здравето на хората, на околната среда и за действия на органите за управление 

и силите за реагиране; 

   Осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно-

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

Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в ОЦ, Областна 

администрация, Общините и формированията на юридическите и физически лица за 

осигуряване на ранно предупреждение; 

Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 

спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от промишлената авария и 

при възстановяване на нормалния ритъм  на живот. 

   Осигуряване на индивидуални средства за защита за населението  

   Контрол по поддържането в експлоатационна годност на колективните 

средства за защита; 

   Превантивен контрол по спазване на технологичните производствени процеси 

на търговски дружества и фирми, работещи с ПОВ; 

   Превантивен контрол по съхранението на ПОВ и хербициди; 

ОПИС 

на складовете с наличните в тях индивидуални средства за защита 

№ 

Местонахождение на 

складовете 

В това число 

ГП ДП ДК ИП-5 ОВП 

1 Айтос 7290 6970 275 34 2593 

2 Бургас 55155 31890 1447 144 6325 

3 Камено 5537 1469 215 16 975 

4 Карнобат 9092 4948 410 26 2440 

5 Малко Търново 588   97   372 

6 Несебър 1767 2880 400 6   

7 Поморие 2260 20 573 8 90 

8 Приморско 280 220 30   72 
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9 Руен 3117 4240 362     

10 Созопол 4560 2456 418 14 1120 

11 Средец 6940 1010 251 18 2427 

12 Сунгурларе 6000 1000 256 4 1237 

13 Царево 1200 740 75 6 301 

14 Склад с. Ахелой 45751 3294     2731 

  Общо 14 9537 61 137 4 809 276 20 683 

  

Изпълнени са следните програми за намаляване на риска: 

 Заповед на областния управител за обследване и контрол на потенциално 

опасни обекти. След всяка проверка се дават съответните препоръки, които са 

задължителни за изпълнение от ръководството на съответния потенциално опасен 

обект; 

 Всички ПОО имат изработени, утвърдени и съгласувани вътрешни аварийни 

планове и в техните задължения влиза запознаването на персонала с тях;  

 Потенциално опасните обекти подават данни за изготвяне на външни аварийни 

планове; 

 Подготовка на заявки за експертиза на състоянието на критичните и 

потенциално опасни обекти и съоръжения (към техните оператори); 

 При промяна на количеството и вида на използваните за технологични нужди 

опасни химични вещества, ГД „ПБЗН‖ – МВР - Бургас се уведомява писмено; 

 В аварийните планове са идентифицирани възможните бедствия и големи 

аварии, изготвена е оценка на риска и се провежда обучение на работещите за 

способите за защита, начините на поведение и действие и за оказване на първа 

долекарска помощ; 

 Изградени са и се поддържат в готовност за действие обектови формирования; 

 Периодично се провеждат мероприятия по защитата при бедствия и аварии и 

проиграване на плана по елементи (теми); 

 Разработени и изложени на видно място във всеки ПОО са инструкции за 

боравене с опасни химични вещества;                           

 Работниците и служителите (поне за една смяна) са осигурени с лични 

предпазни средства за защита; 

 В някои от ПОО има обектови ЗС или са обособени помещения, подходящи за 

използване като ПРУ; 

 За ―Лукойл-Нефтохим‖ Бургас АД, ―Пристанище Бургас‖ АД и ―Летище 

Бургас‖ АД са разработени детайлни анализи за вида на авариите и техния обхват. 

Предвидени програми за намаляване на риска:  

 За осигуряване защитата при бедствия и промишлени аварии е необходимо 

създаването на запаси от материално-технически и финансови средства и 

регламентиране реда и начините за използването им. 

Необходимо е изграждане и поддържане на постоянно дежурство на системите 

за оповестяване и информация за радиационен и химически контрол. 

Изготвяне на указания-правила за гражданите за действия при промишлена 

авария с цел излъчването им чрез средствата за масова информация   

Финансирането на програмите за намаляване на риска ще се извършва от 

собствениците на ПОО. 
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Поддържане на непрекъсната готовност  за реагиране при промишлени аварии се 

извършва чрез: 

набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане; 

Ще бъдат набелязани от комисии, назначени със заповеди на кметовете на 

общини за оглед и оценка, подготовка на заявки за експертиза на състоянието на 

критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения (към техните оператори); 

заседание на ОСС /щаба за координация/ за контрол по готовността на частите 

на Единната спасителна система за действие при промишлени аварии; 

на потенциално опасните обекти, обществен транспорт, електроснабдяване, 

газоснабдяване, водоснабдяване, социални служби - за практическо отработване 

действията на служителите при промишлени аварии; 

актуализация на телефоните за връзка;  

проверка на протичането на информация между дежурния оператор в 

предприятието, дежурния по ОСС, ОЦ, дежурните по ОбСС, формированията от 

Единната спасителна система; 

съгласуваност на аварийните планове на потенциално опасните обекти с 

общинските и областен план за защита при бедствия и плана за СНАВР в областта; 

изготвяне на указания - правила за поведение и действия на населението при 

промишлени аварии с цел излъчването им по средствата за масово осведомяване, а при 

необходимост и с подвижни оповестителни системи, монтирани на МПС;  

Финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при 

възникване на промишлени аварии включва:  

1. текуща издръжка на силите и средствата на Единната спасителна система; 

2. производство, ремонт, доставки на техника, оборудване и друго имущество, 

необходимо за защитата при промишлени аварии; 

3. социални и обслужващи дейности; 

4. създаване и поддържане на кризисни запаси от материални средства и 

горивно-смазочни материали за осигуряване защитата на населението;  

5. други дейности, свързани с осигуряването на защита. 

При управлението на финансовите средства се упражнява единен контрол върху 

тяхното законосъобразно използване. 

Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при промишлена авария с отделяне на токсични вещества - съгласно 

областния план за СНАВР. 
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С П И С Ъ К 

НА ПОТЕНЦИАЛНО - ОПАСНИТЕ ОБЕКТИ, КОИТО  ИЗПОЛЗВАТ, СЪХРАНЯВАТ ИЛИ ПРЕРАБОТВАТ  ПОЖАРООПАСНИ, ВЗРИВООПАСНИ И 

ТОКСИЧНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ – 06.04.2010 г.   

№ ОБЩИНА, 

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

ОБЕКТ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

НА  ВЕЩЕСТВОТО 

НАЧИН НА 

СЪХРАНЕНИЕ 

НАЛИЧНО 

КОЛИЧЕСТВО 

КЛАС НА 

ОПАСНОСТТА 

ВИД НА 

ОПАСНОСТТА 

НАЛИЧНИ 

ДЕГАЗАТОРИ 

 Община Бургас 

1 Гр.Бургас ―Лукойл-Нефтохим-

Бургас‖- АД – 

основна площадка 

п-во ТСНП 

Нефтен терминал 

парк ―Росенец‖ 

п-во СКА ВРП 

амоняк Резервоари 530 т. Токсично 

Пожароопасно 

Взривоопасно 

Амонякгаз Киселини- 

тонове 

2  

 

 

 

 

 

 

Пристанище Бургас 

ЕАД Хладилна база 

НРП 

 

20А корабно място 

 

 

Амоняк 

 

Течни горива  

 

 

Ресивер 

 

Стационарни  

Резервоари 

Ж.п. цистерни 

 

 

4 т. 

 

 

Токсично 

Пожароопасно 

Взривоопасно 

Амоняк- 

газ 

- 

3  ―АТТД‖ ООД- 

София‖-Терминал за 

течни продукти НРП 

Етилов алкохол 

хексан 

Стационарни 

резервоари  

 Пожароопасно  

Взривоопасно  

Токсично 

Токсични газове  

4  ―Булджак‖- АД 

НРП 

амоняк ресивер 5 т. Токсично 

Пожароопасно 

Взривоопасно 

Амоняк- 

газ 

- 

5  ―Нафтекс- Петрол‖-

ЕООД- Варна- 

петролна база 

гр.Бургас НРП 

Бензин, газъол, масла Резервоари 100 т. Токсично 

Пожароопасно  

Взривоопасно 

Токсични газове - 

6  КОХ-И-НООР 

―Хемусмарк‖ – АД 

НРП 

Бензин 

Толуол 

Спирт 

Резервоари 22 т. 

10 м3 

1,5 т. 

Токсично  

Пожароопасно 

Взривоопасно 

Токсични 

газове 

- 

7  ―Топлофикация ―- Природен газ Резервоари Газопровод Токсично  Токсични - 
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ЕАД – Бургас 

ВРП 

Котелно гориво резервоари 3341 т. Пожароопасно 

Взривоопасно 

газове 

8 

 

 

 

 

 

 ―Трансвагон‖-АД 

НРП 

Грунд 

Боя 

Терпентин 

Масла 

Калциев карбид 

Газъол 

Дизелово гориво 

Варели 

Варели 

Варели 

Варели 

Варели 

Варели 

Варели 

52 т. 

41 т. 

11 т. 

4 т. 

32 т. 

38 т. 

57 т. 

Токсично 

Пожароопасно 

Взривоопасно 

Токсични 

газове 

- 

9 

 

 

 

 ―Елкабел‖- АД 

НРП 

Масла 

Пластмаси и каучук 

Химикали 

Пропан-бутан 

Варели 

Торби 

Торби 

резервоар 

70 т. 

80 т. 

10 т. 

8 т. 

Токсично 

Пожароопасно 

взривоопасно 

Токсични 

газове 

- 

10  ― Фрапорт Туин 

Стар Еърпорт  

Мениджмънт ― АД 

НРП  

Керосин 

Бензин 

Дизелово гориво 

Резервоа ри 4500 т. 

28 т. 

15 т. 

Пожароопасно 

взривоопасно 

токсични 

газове 

- 

11  Пълначен завод за 

пропан бутан на 

―Топливо газ‖ – 

Бургас НРП 

Пропан – бутан Стационарни  

Резервоари и 

бутилки 

2 резервоара по 

120 куб.м 

Пожароопасно  

Взривоопасно 

Токсично 

Токсични газове - 

12  ―ГАЗ – България‖- 

ЕООД – склад 

―Лазур‖НРП 

Пропан - бутан Бутилки по 27л 

за пропан бутан 

В бутилки общо 

 10 куб.м 

Пожароопасно  

Взривоопасно 

Токсично 

Токсични газове - 

13  ―Пиргосплод‖ АД 

НРП 

амоняк ресивер 2,5 т Пожароопасно  

Взривоопасно 

Токсично 

Токсични газове - 

14 

 

 

 

 ―Консорциум Теком 

-Унимат София‖- 

производствена  база 

гр.Бургас.НРП 

ацетон Резервоар- 18 

куб.м 

20 т Пожароопасно  

Взривоопасно 

Токсично 

наркотично 

Токсични газове - 

15   ―Кроношпан- 

България‖- ЕООД 

НРП 

Природен газ Газопро водно 

отклонение 

- Пожароопасно  

Взривоопасно 

Токсично 

наркотично 

Токсични газове  
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16 

 

 

 ―Андезит‖ – ООД 

НРП 

Тринитротолуол 

Грубодисперсен 

амонит 

Полиети ленови 

плетени торби и 

хартиени 

кашони 

270т Пожароопасно 

взривоопасно 

Токсични газове - 

17   Комплекс от 

бензиностан ция, 

газстанция и склад 

за газови бутилки до 

бл.32 в к-с 

―Славейков‖ 

гр.Бургас НРП 

Бензин дизелово 

гориво, пропан бутан,  

Стационарни 

резервоари и 

битови бутилки 

за газ 

10 куб.м пропан 

бутан 

10т бензин 

10т дизелово 

гориво 

2т пропан бутан 

в бутилки 

Пожароопасно 

взривоопасно 

Токсични газове - 

18  ―Овергаз - изток‖ 

АД НРП 

Природен газ Продуктопровод

и и ГРС 

- Пожароопасно , 

взривоопасно. 

токсично 

Токсични газове  

19 

 

   

 

 Лукойл Нефтохим 

Бургас‖ АД – 

Производство ТСНП 

– Нефтобаза Росенец 

ВРП 

нефтопродукти Стационарни 

резервоари и 

продуктопровод

и 

 Пожаро опасно , 

взриво опасно. 

токсично 

Ток сични газове - 

20  ―Буферен склад за 

течни 

нефтопродукти на 

Пристанище – 

Бургас ЕАД с 

оператор ―Космос 

Енерджи‖- гр.Варна 

– нов обект - НРП 

нефтопродукти Стационарни 

резервоари – 5 

бр. всеки от тях 

по 1000 куб.м 

 Пожаро опасно , 

взриво опасно. 

токсично 

Ток сични газове  

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ―Лукойл Енергия и 

Газ България‖ – 

ЕООД- Бургас- 

обектът е 

самостоятелно 

юридическо лице на 

площадката на 

Лукойл-Нефтохим-

Бургас‖ – АД 

Котелно гориво 

 

 

 

 

 

Природен газ 

 

 

Буферен 

резервоар 

Резервоари за 

съхранение  

магистрален 

тръбопровод, 

ГРП/ газорегу 

латорен пункт/, 

ГРИ/ газорегу 

160 куб.м 

 

2Х 400 куб.м 

2Х500 куб.м 

 

4 бр.‖нитки‖ 

всяка с 

пропускателна 

способност 

Пожароопасно , 

взривоопасно. 

Токсично 

 

 

 

 

 

 

Токсични газове 
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/бившият ТЕЦ на 

ЛНХБ/ 

НРП 

 

 

 

 

 

 

 

Сярна киселина 

93-96% 

 

Натриева основа 

45- 96% 

латорна инстала 

ция към всеки 

котлоагрегат/ за 

очистка на 

охлажда щата 

вода 

 

резервоарии 

 

 

резервоари 

 

 

20000 

нкуб.м/час 

налягането се 

редуцира от 6 на 

3 кг/см2 

 

 

 

 

 

1Х200 куб.м 

2Х100 куб.м 

5Х200 куб.м 

 

 

 

 

 

 

 

Токсично 

 

 

 

токсично 

 

 

 

 

 

 

 

Токсични газове 

 

 

Токсични газове 

22  Метанстанции 

НРП  

Метанстанция 

гр.Камено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метанстанция до 

фирма ―Спартак‖ – 

АД – гр. Бургас 

Компресорна 

вход газта е 

сналягане 15 

бара, след 

компресора се 

нагнетява в 

разширителен 

съд до 225бара и 

оттам се подава 

на газколонките 

 

Компресор с 

бутилкова 

инсталация с 

обем 1000 л 

 Пожароопасно, 

взривоопасно , 

токсично 

Токсични газове  

 
Община Карнобат 

1 Гр.Карнобат ―СИС 

ИНДУСТРИЙС‖ - 

ООД – ПК – с.Венец 

НРП 

Природен газ  

спирт 

Газопровод 

резервоари 

 

 

Токсично 

Пожароопасно 

Взривоопасно 

Метан 

Етилов алкохол 

- 

2 

 
 ―Пласментно 

снабдителна база 

Дизелово гориво 

бензин 

Резервоари 

Резервоари 

170 т. 

150 т. 

Токсично 

Пожароопасно 

Токсични 

газове 

- 
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гр.Карнобат на 

―Лукойл България‖ 

ЕООД ВРП 

Взривоопасно 

 Община Поморие 

1  ―Черноморско 

злато‖- АД НРП 

Амоняк 

Пропан-бутан 

В хладилната 

инсталация  

Резервоари 

    3 т. 

5 куб. м 

Токсично 

Пожароопасно 

Взривоопасно 

Амоняк- газ 

Токсични газ. 

В-ва 

- 

 

 
Община Средец 

1  АД‖Пластмасови  

изделия НРП 

Пластмаси Торби и 

контейнери 

200 т. Токсично 

Пожароопасно 

Взривоопасно 

Токсични 

газове 

- 

 Община Сунгурларе 

1  В и К 

пречиствателна 

станция за питейни 

води с. Камчия 

НРП 

Хлор Варели бутилки 8 т. Токсично Токсични газове - 

 

 

 

Забележка:     ВРП –  обект с висок рисков потенциал 

НРП –  обект с нисък рисков потенциал 
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СПРАВКА 

ЗА РЕЗЕРВОАРНИТЕ ВМЕСТИМОСТИ НА НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ 

НА НЕФТЕН  ТЕРМИНАЛ „ РОСЕНЕЦ‖ 

 

П А Р К РЕЗЕРВОАРИ 

ОБЕМ НА 

РЕЗЕРВОАРНИТЕ  

ВМЕСТИМОСТИ, 

М
3
. 

ВИД НА 

ПРОДУКТА 

1. ПАРК ЗА СУРОВ НЕФТ Р-17, 18, 19, 20 21 50 000  Нефт 

 Р-8 30 000  Нефт 

 Р-16 50 000   Котелно гориво 

 Р- 11, 12 20 000  Дизелово гориво 

 Р- 9, 10 30 000  Бензини 

 Р-7 20 000  Бензини 

 Р-13, 15 15 000 Бензини 

 Р-14 10 000  Бензини 

ЗА ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ 

1.Парк за химически 

продукти 
Р- 1, 2, 3 1000 Толуол 

 Р-4 1000 Ксилолна смес 

 Р-5, 6, 12 2000 Дизелово гориво 

 Р-18 5000 Дизелово гориво 

 Р-7 1000  Хексан 

 Р-8, 14 2000 МЕГ-моно –етанол 

гликол 

 Р-9 2000 Стирол 

 Р-10 2000 Бензол 

 

 

Р-13, 15, 16 

 

5000 Нефт,котелно 

гориво,мазут 

 Р-17 5000 Метанол 

 

 

Р-19 10.000 Ниско октанов 

бензин/НОБ/ 

2.  Парк за втечнени газове 

 

С-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

200 Пропан бутан и 

фракция С4 

 

 

С-11, 17 160 Пропан бутан и 

фракция С4 

3. Парен котел 

 

КР 2 1000 Котелно 

гориво 

 Кр 2 1 000 Вода 
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СПРАВКА  

 ЗА РЕЗЕРВОАРНИТЕ ВМЕСТИМОСТИ НА НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ 

НЕФТЕН ТЕРМИНАЛ ―РОСЕНЕЦ‖ 

БАЗА ЗА СУРОВ НЕФТ/ БСН/ 

 

РЕЗЕРВОАРИ 

ОБЕМ НА 

РЕЗЕРВОАРНИТЕ 

ВМЕСТИМОСТИ 

М
3
. 

 

ПРОДУКТ- 

ВИД 

3 резервоара 50 000 Нефт 

2 резервоара 50 000 Нефт 

1 резервоар 30 000 нефт 

1 резервоар 50 000 Котелно гориво 

2 резервоара 20 000 Дизелово гориво 

2 резервоара 

1 резервоар 

1 резервоар 

1 резервоар 

30 000 

20 000 

15 000 

10 000 

Бензини 

 

НЕФТЕН  ТЕРМИНАЛ  ―РОСЕНЕЦ‖ ПАРК ЗА ОБРАБОТКА НА ТАНКЕРИ 

Предназначение: За товарене и разтоварване на нефт и нефтохимични продукти 

П И Р С О В Е 

ПЪРВИ ПИРС 

Товарене                                        бензини 

                                                                дизелово гориво 

                                                               котелно гориво 

                           Разтоварване                                 мазут 

                                                   нефт 

ВТОРИ ПИРС 

                                Товарене                                        нефт 

                                                                                        котелно гориво 

                                Разтоварване                                 бензини 

                                                                                        дизелово гориво 

ТРЕТИ ПИРС 

                                …………………………………...МЕГ- ДЕГ 

                                                                                      толуол 

                                                                                      бензол 

                               Разтоварване ……………………стирол 

                               Разтоварване                                метанол 

                               Товарене                                       бензин 

                               Товарене                                       дизелово гориво 

МЕГ – моно етанол гликол 

ДЕГ – ди етанол гликол 

МЕСТА С ПОВИШЕНА ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ  

ПРИ АВАРИЯ ПО ЕТИЛЕНОПРОВОДА  

"ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" АД -"ПОЛИМЕРИ" - ДЕВНЯ 

1. Преход на автомобилен път "Лукойл-Нефтохим-Бургас" - АД - 

гр.Българово - 400 м. северно от дружеството. 

2. Контролен пункт № 2 в землището на гр. Камено, отстоящ на 600 

м.северно от оградата на "Лукойл-Нефтохим-Бургас" - АД. 
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3. Преход на автомобилен път гр. Българово - гр. Бургас, отстоящ на 2,5 км. от гр. 

Българово. 

4. Преход на автомобилен път гр. Бургас - гр. София, отстоящ на 250 м. 

северозападно от кръстовището за с. Миролюбово. 

5. Преход на автомобилен път гр. Айтос - с. Дрянковец, отстоящ на 2 км. От с. 

Дрянковец. 

6. Контролен пункт № 3 в землището на с. Дрянковец, отстоящ та 400 м. от  път 

гр. Айтос - с. Дрянковец. 

7. Преход на автомобилен път с. Руен - с. Ръжица, отстоящ на 3 км. от 

с.Ръжица. 

8. Преход на автомобилен път гр. Айтос - с. Мъглен, отстоящ на 2 км. от 

с.Мъглен. 

9. Контролен пункт № 4 в землището на с. Ръжица, отстоящ на 500м. южно от 

пътя с. Руен - с. Ръжица. 

10. Контролен път № 5 в землището на с. Топчийско, отстоящ на 300 м. от  

горски път "Гермето". 

11. Преход на автомобилен път с. Цонево - местност "Сини вир", отстоящ на 2 км. 

от Каменни кариери "Сини вир". 

12. Контролен пункт № 6 в землището на с. Цонево, отстоящ на 200 м. от пътя 

с. Цонево - местност "Сини вир". 

13. Преход на автомобилен път с. Цонево - с. Гроздьово, отстоящ на 1,5 км. от с. 

Цонево. 

14. Преход р. "Камчия", отстоящ на 1 км. източно от с. Величково. 

15. Контролен пункт № 7 в землището на с. Цонево, разположен на прехода на р. 

"Камчия" / и на двата бряга /. 

16. Преход на ж.п. линия гр. Карнобат - гр. Варна, отстоящ на 1 км. Източно от с. 

Величково. 

17. Преход на автомобилен път с. Бозвелийско - с. Бързина, отстоящ на 500 

м. от с. Бозвелийско. 

18. Преход на ж.п.  линия гр. Провадия - гр. Варна,  отстоящ на 4 км  

югоизточно от гр. Провадия. 

19. Преход на автомобилен път гр. Провадия - с. Житница, отстоящ на 4 км. 

югоизточно от гр. Провадия. 

20. Контролен пункт № 8 в землището на с. Житница, отстоящ на 300 м.  южно 

от пътя гр. Провадия - с. Житница. 

21. Преход на автомобилен път с. Житница - с. Манастир, отстоящ на 1 км. от с. 

Манастир. 

22. Преход на автомобилен път гр. Девня - с. Падина, отстоящ на 500 м. южно 

от разклона на Пречиствателна станция на "Химко" - Девня. 

23. Преход на ж.п. линия гр. Варна - гр. Девня, намиращ се в непосредствена 

близост южно от ж.п. мост на р. Девня. 

Открито преминаване на р. Девня, отстоящо на 150 м. от ж.п. моста на  

линията гр. Варна - гр. Девня. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОРАЗЯВАЩО /ТОКСИЧНО/ ДЕЙСТВИЕ  

НА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ  П О В   

ПЪРВА ПОМОЩ 

 

1. АМОНЯК  

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ЗА ОПАСНОСТ 268 

ООН Номер 1005 

CAS Номер 7664-41-7 

ФОРМУЛА NH3 

Физични свойства: Безцветен газ с остра задушлива миризма. Лесно се 

втечнява при обикновенна температура и налягане. С въздуха амонякът образува 

експлозивни смеси. Разтворим е във вода. 

Токсично действие: Амонякът действа задушливо, като дразни предимно 

горните дихателни пътища. В големи концентрации възбужда централната нервна 

система и предизвиква гърчове. При ниски концентрации на амоняка се наблюдава 

непоносимо раздразване /сърбеж/ на кожата, а при по-висока концентрация се 

образуват мехури. 

Първа помощ: пострадалите се изнасят на чист въздух, препоръчва се 

вдишване на водна пара, с прибавка на оцет и лимонтозу /в гореща вода се изсипва 

оцет или лимонтозу/. При поражение на кожата, след измиването й с чиста вода, се 

прави компрес с 2-3% разтвор на оцетна, лимонена или винена киселина. Очите се 

измиват обилно с вода. 

 

2. ХЛОР 

CAS Номер 7782-50-5 

ФОРМУЛА CL2 

Физични свойства: Жълто-зелен газ. При обикновенна температура и 

налягане 1-1,2 Mpa се втечнява. Разтворим е във вода. 

Токсично действие: Силно отровен газ. Предизвиква силно раздразнение на 

дихателните пътища и разрушаване на белия дроб. Високата концентрация е опасна 

за живота. При външно въздействие се получава изгаряне на кожата. 

Първа помощ: На пострадалите от хлор промийте очите, носа и устата с 2% 

разтвор на сода бикарбонат / 1 чаена лъжича разтворена в чаша вода/. 

Препоръчва се вдишване на пари от същия разтвор. Не се прави изкуствено 

дишане. Но пострадалите са дава топло мляко или минерална вода. 

 

3. ХЕКСАН  

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ЗА ОПАСНОСТ 33  

ООН Номер 1208  

CAS Номер 110543  

ФОРМУЛА C6H14  

Физико-химични свойства: Безцветна, приятно миришеща течност. 

Незначително се разтваря във вода. Реагира бурно при контакт с богати на кислород 

вещества. За съхранение да се използват съдове от стомана, корозионноустойчива 

стомана, алуминий. Молекулна маса 86,2 Температура на топене -95,3°С 

Температура на кипене 68,7°С Плътност 659,35 kg.m-3 Плътност на парите спрямо 

въздуха 3,0 Електрическа проводимост 1.10-16s.m-1.  

Пожарна характеристика: Леснозапалителна течност. Пламна температура 

-22°С Температура на самовъзпламеняване 223°С Температурен клас Т3 

Калоричност 44,8 mj.kg-1 Минимално взривоопасно съдържание на 13,1 об.%(в 

азот), Кислород 14,6об%(във въглероден диоксид) Минимална енергия на 

възпламеняване 0,23 mj. Стехиометрична концентрация във въздуха 2,16 об.% 
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Граничен размер на прореза 0,89 мм. Концентрационни граници на възпламеняване 

1,2-6,9 об.% Максимално налягане на взрива 0,853 МРа Максимално нарастване на 

налягането 23,3478 МРа.s-1 СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ Пожарен клас В. За малки 

огнища пожарогасителен прах или въглероден диоксид. При големи огнища пяна 

или разпръсната вода. Водата като гасително средство е неподходяща. Резервоарите 

да се охлаждат с течаща вода.  

Ликвидиране на аварии: Ограничаване на разлива и изпомпване. В 

жилищните и индустриалните райони всички нисколежащи помещения да се 

уплътнят. Отстраняване на всички огнеизточници. Остатъците да се покрият с 

негорим абсорбиращ материал (суха земя, пясък, смлян варовик или вермикулит), 

който след използване да се транспортира в затворен контейнер и се унищожи.  

Опасност за човешкото здраве: Парите предизвикват леко дразнене на 

очите, дихателните пътища и кожата. Поемането на пари в голяма концентрация има 

наркотично действие и води до сърдечни смущения. Контактът с течността 

предизвиква дразнене на очите и кожата. Симптоми: парене в очите, носа и 

дихателните пътища, главоболие, виене на свят, отпадналост, загуба на съзнание, 

затрудняване на дишането. 5000 ррм. до 10 мин. предизвикват главоболие и виене 

на свят.  

Първа помощ: Пострадалите да се поставят на чист въздух, да се 

разположат удобно, стягащото облекло да се разхлаби. При затрудняване на 

дишането да се прави изкуствено дишане, при нужда с кислороден апарат. 

Изпръсканите части от облеклото, обувките или чорапите да се свалят и отстранят. 

Поразените части на тялото да се измият обилно с вода. При попадане в очите, те се 

промиват 10-15 мин. с вода като клепачите се държат отворени с помощта на палеца 

и показалеца, а очите се движат на всички страни. Пострадалите да не се охлаждат. 

При опасност от изпадане в безсъзнание транспортирането на пострадалите да е в 

стабилно странично положение. Указание за лекари: да не се вземат (Na-) Adrenalin 

или Ephedrin! При силна възбуда да се взема Luminal или Chlorpromatin. 

Антибиотици за предотвратяване на белодробни усложнения.  
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ПЛАН  

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ В ЧЕРНО МОРЕ  

 

 ЗАМИСЪЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 При нефтено замърсяване на прилежащата бреговата ивица незабавно трябва 

да се проведе операция по ликвидиране на разлива. В зависимост от това доколко е 

успешна операцията по ликвидиране на нефтеното замърсяване /ЛНЗ/ в открито 

море или от това къде е станал нефтения разлив, по-голямата част от него достига 

брега в обем около 90 % от общото количество разлят нефт. 

 Борбата с нефтените замърсявания е трудна, тъй като съставът на бреговата 

ивица откъм морето е много разнообразен: тиня, пясък, заоблени камъни, скали и 

пристанищни съоръжения, което прави невъзможно прилагането само на един 

универсален метод за действие. 

 Изборът на метод за действие в конкретната обстановка следва да бъде 

направен от ръководещите специалисти по Ликвидиране на нефтен разлив /ЛНР/. 

 Методите за отстраняване на замърсяването според типа на нефта и 

естеството на замърсената повърхност са, както следва: 

 

1. Изпомпване/скимъри 

Изпомпването на течен нефт е най-лесния начин за събиране. Вакуумните 

устройства са най-ефективния начин за изпомпване на нефта, защото замърсителят, 

който обикновено съдържа механични частици не трябва да влиза в контакт с 

изпомпващото усттройство. За изпомпване могат да се използват индустриални, 

санитарни или селскостопански вакуум-цистерни, ако е осигурен достъп до брега. 

Съществуват и други, проектирани специално за изпомпване на нефт устройства. 

Могат да са полезни и други методи за изпомпване, ако дебелината на нефта е 

достатъчна. 

2. Механично отстраняване на пясък замърсен с нефт 

В зависимост от местните условия могат да се изпозват различни видове 

земекопни машини като грейдери, булдозери и др. На големи достъпни плажове 

такива машини могат да отстранят до 250 м
3
/ден замърсен пясък. Използването на 

тежки машини може да доведе до рамесване на замърсен с чист пясък и до 

отстраняването на голямо количество пясък, което да доведе до ерозия на брега. 

Този метод не се препоръчва за чувствителни райони, но може да се използва 

в случай на голямо замърсяване на възстановяващи се плажове. 

3. Ръчно отстраняване на замърсен с нефт материал 

Ръчното отстраняване, като се използват лопати, мотики или гребла, се 

прилага широко и може  да се използва за различни видове брегове, но е особено 

подходящо за чувствителни и недостъпни райони. Този метод е по- чувствителен от 

използването на тежки машини, но има ниска производителност (до 2 м
3
/ден за 

човек).  

Естественото възстановяване на ръчно почистени райони е по-бързо поради 

по-малкото количество отстранен материал. 

4. Промиване в прибойната зона 

Тази техника може да се използва за почистване на леко замърсени валуни, 

камъни или чакъл. Тя е особено подходяща преди или по време на сезони, когато се 

очакват щормове или висока вълна. Замърсеният материал се изхвърля в зоната на 

прибоя, където вълните и абразията ще отстранят нефтеното замърсяване. 

5. Окончателно почистване 

Окончателното почистване включва използването на следното: 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

152/279 

 Машини за почистване на плажове. Машините за почистване 

на плажове са конструирани специално за почистване на възстановяващи 

се плажове, замърсени със смет и други твърди отпадъци. Те са 

подходящи също така за събиране на полутвърди нефтени остатъци. 

 Промиване с ниско налягане. Заливането на брега с морска вода 

може да се използва за отмиване на течни нефтопродукти от практически 

всеки вид плажове в места с висок прилив. Понеже отнасяният нефт може 

да замърси друга част от бреговата линия, той трябва да се задържи с 

бонове или да се насочи към събиращо устройство и събран със скимъри 

или помпи. 

 Промиване с високо налягане. За отстраняване на обветрен нефт 

от твърда основа понякога се използва промиване със струя  гореща вода 

под налягане. Подходящо оборудване осигурява подаване на вода с 

налягане в границите 80-150 бара и температура от 60
o 

C до 95
o 

C. Не се 

препоръчва използването на морска вода, а е необходимо снабдяване с 

прясна вода. Промиването с високо налягане може да се използва само за 

твърда повърхност като скалист бряг, валуни или изкуствени 

повърхности. Тази техника е ниско ефективна за много обветрен нефт. 

 Промиване със струя от пясък или друг материал. Този метод 

може да бъде много ефективен за плоски твърди райони, като изкуствени 

повърхности като осигурява много добро почистване. Отстраненият нефт, 

използвания пясък или друг материал трябва да бъде събиран. На скалист 

бряг събирането на замърсения материал е много трудно. Поради 

съществуващия риск от заболяване от силикоза в България използването 

на пясък се забранява, освен в случаите когато работниците ползват 

дихателни апарати. 

 Използване на дисперсанти. Дисперсантите могат да се 

използват за окончателно почистване на плажове. Ефективността на 

диспергиране се ограничава от вискозитета на нефта, въпреки, че зависи и 

от състоянието на морето и енергията на прибоя. От екологична гледна 

точка използването на дисперсанти е ограничено в чувствителните 

райони. Дисперсантите могат да се разпръскват неразредени в 

замърсените райони чрез съответното оборудване. След това нефтът може 

да се диспергира чрез промиване с морска вода. 

 Използване на сорбенти. Сорбентите помагат за събиране на 

нефт от тънък слой след основните почистващи операции. Те могат да се 

използват също така за предпазване на брега от постъпващ нефт или за 

събиране на нефт от измиване. Сорбентите могат да се разпръскват ръчно 

или чрез използване на специално оборудване. Омаслените сорбенти 

могат да се събират ръчно или със събиращо устройство, в зависимост от 

вида и количеството, което трябва да се събира. 

  

6. Възстановяване на района.  

След пълното отстраняване на нефта районът трябва да се възстанови във 

вида в който е бил преди замърсяването. Ако са били използвани тежки машини 

може да е нарушен профилът на брега, което може да доведе до ерозия  и до 

намаляване размерите на плажовете. За намаляване на дългосрочни вреди може да 

се замени отстраненият материал с чист такъв със същата зърнометрична структура. 

Ако е целесъобразно, отстраненият пясък може да се промие и отново да се върне 

на плажа 
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 ПРИНЦИПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АВАРИЙНО-

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА НЕФТЕНО 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБЩИНИ   

 Общото ръководство на мероприятията, провеждани за ликвидиране на 

нефтеното замърсяване, обхващащо бреговата ивица на повече от една община /или 

на части от нея/ на територията на Бургаска област, се осъществява от Областния 

управител при взаимодействие със съответните кметове на Община, с помощта на 

Областния и Общински щабове за координация при бедствия.  

 Непосредственото ръководство и управление на спасителните и 

неотложните аварийно-възстановителни работи в районите на нефтеното 

замърсяване се осъществява от Областния управител и щаба за координация при 

бедствия, подпомаган от Общинските щабове. 

1. За организиране на действията по ликвидиране на значително нефтено 

замърсяване /ЗНЗ/ засегнало брега, от първостепенно значение е времето за вземане 

на Решение за задействане на силите и средствата; 

2. След получаване и проверка на донесението за възникване на опасност от 

възникване на ЗНЗ на брега, Областният управител разпорежда на  кметовете на 

Общини, към които се насочва разлива, назначаване на Временен ръководител на 

БАСО /Брегови аварийно-спасителен отряд/, който веднага да задействува 

Общинските щабове и оперативните групиа към тях; 

3. Областният шаб за координация при бедствия, по решение на 

Ръководителя на БАСО въвежда в действие плана за действие при нефтени разливи 

и ЛНЗ и действува по следната принципна схема:       

 Разпорежда задействането на общинските щабове за координация при 

бедствия; 

 Изпраща специалисти на мястото на замърсяването за оценка на 

обстановката и   

избиране на подходяща технология за ЛНЗ в застрашените от замърсяване 

райони на общините;  

 Оценява докладваната обстановка и взима решение за действие по един от 

избраните варианти; 

 Задейства силите и средствата на БАСО /отряди, екипи и др. 

формирования/ и изпраща необходимите сили и средства за провеждане на 

аварийните работи на мястото на замърсяване; 

 Следи за изменение на обстановката в мястото на замърсяването и отдава 

целесъобразни разпореждания. 

 Информира населението в засегнатия район и предприема мерки за 

опазване на живота, здравето и имуществото на хората.  

Определя реда и начина за транспортиране, складиране, обработване или 

отстраняване на събрания нефт, замърсените с нефт земни маси и др.отпадъчни 

продукти. 

 Определя  реда и начина за транспортиране, складиране, обработване или 

отстраняване на събрания нефт, замърсените с нефт земни маси и други отпадъчни 

продукти;  

 При опасност на възникване на взривоопасна ситуация предприема следните 

мерки:  

            - оповестявя населението по всички възможни начини и предприема 

евакуирането му при необходимост; 

            - информира за опасност ОУ „ПБЗН‖ – МВР; 

            - изключва се електрическото захранване на застрашените райони; 
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            - информира собствениците на обекти, съхраняващи взривоопасни и 

пожаро-опасни вещества и материали; 

           - след преминаване на опасноста, известява населението и осигурява 

възстановяване на нормален ритъм на живот.  

 

4. След завършване на операциите по ликвидиране на нефтения разлив, 

Ръководителят на БАСО докладва чрез кмета на съответната Община, до Областния 

управител на Бургаска област. 

 

 ГРУПИРОВКА НА СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА 

 Спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи в обектите и 

районите на област Бургас, след възникване на нефтено замърсяване на 

акваторията, прилежаща на територията на областта, се основава на участието на 

групировки от сили и средства, с цел своевременното локализиране на 

възникналото нефтено замърсяване и провеждането на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи.  

 Сили и средства от засегнатите общини; 

 ОУ „ПБЗН‖ – МВР Бургас; 

 Обектови сили и средства /на концесионерите на плажове/;  

 Щатни сили на отдел ―Аварийно-спасителни дейности‖ към ОУ „ПБЗН‖ – 

МВР - област Бургас; 

 Подразделения на РДГП – Бургас,. 

 

 ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В   ГОТОВНОСТ 

 При възникване /получаване на информация за възникване/ на нефтено 

замърсяване,  дежурния по ОЦ – Бургас, посредством телефонна или мобилна 

връзка, оповестява:  

 1. Оперативния дежурен на Ситуационния център на ОУ „ПБЗН‖ – МВР; 

 2. Областния управител на Бургаска област; 

 3. Кметовете на застрашените общини;  

4. Дежурния Обсс в засегнатите общини; 

 5. Личният състав на Щаба за координация при бедствия по разпореждане на 

съответните кметове на общини; 

 6. Докладва на Оперативния дежурния на ГД „ПБЗН‖ – МВР за създадената 

обстановка и взетите до събирането на Областния щаб за координация при бедствия 

мерки. 

  При необходимост от сили и техника от поделения на Въоръжените сили, 

последните се привличат чрез искане подадено от Общинските щабове за 

координация до Областен управител-Бургас . 

 Органите за управление, аварийно-спасителните служби  и 

специализираните команди на обектите се привеждат в готовност за работа и 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по 

решение на кметовете, след разпореждане на Областния управител.  

 Личният състав на формированията, след проверка на окомплектоването, се 

изнася в района на нефтеното замърсяване за изпълнение на поставените задачи по 

провеждане на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи. 

 Части от поделенията на Българската армия, се привеждат в готовност по 

искане на съответните кметове на общини до Областния управител, след 

разрешение от Началника на отбраната . 
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 ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ 

 За осигуряване на реда и сигурността в условията на нефтено замърсяване се 

привличат:  

 Органите на МВР на територията на застрашените от разлива общини /РУ 

МВР и РДГП/. 

 Ведомствените служби за охрана и отделенията за ред и сигурност /Р и С/ 

на обектите /дружествата и фирмите/ по план и по решение на Ръководителите на 

обектите - за отцепване на районите на нефтеното замърсяване. 

 

  МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ 

  Материално-техническото осигуряване на формированията и силите, които 

провеждат спасителните и неотложните аварийно-възстановителни и други 

дейности в условията на Нефтено замърсяване, се осъществява от складовите 

наличности на видовете имущества и техника на ОУ „ПБЗН‖ – МВР Бургас, 

Общините и собствениците /концесионерите /на обектите. 

   Материално-техническите и финансовите средства за извършване на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при ЛНЗ се извършват 

за сметка на съответния причинител на разлива /корабособственик/. При участие на 

сили и средства от МАСО при ликвидиране на разлива, може да се внесе 

мотивирано искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към МС, за отпускане на целеви финансови средства от резерва на 

държавния бюджет.  

 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
От организацията на взаимодействието, точното и своевременното 

изпълнене на мероприятията от всички взаимодействуващи служби и 

формирования, от сигурната свръзка и непрекъснатото информиране за 

възникналата обстановка, зависи провеждането на спасителните и неотложни 

аварийно-възстановителни работи при нефтени разливи съпроводени със 

замърсявания по бреговата ивица. 

    Взаимодействието между застрашените от разлива общини, обектите от 

националното стопанство на територията на областта се организира от Областния 

щаб за координация при бедствия и под ръководството на Областния управител. 

     При организиране на взаимодействието се уточняват:  

 Начините и реда за извършване на разузнаване; 

 Провеждането на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни 

работи с формированията и силите в района на нефтеното замърсяване; 

 Организиране на свръзката и реда за предаване на информацията; 

 Сигналите за управление и оповестяване, както и реда за действие при 

тези сигнали. 

 

УПРАВЛЕНИЕ, ЗАДАЧИ И ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 

МОРСКИЯ АВАРИЙНО СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД /МАСО/  БУРГАС 

За създаване на организация по оказване на помощ при възникване на 

морски катастрофи, аварии и инциденти с плавателни съдове, при дейности, 

водещи до замърсяване водите на Черно море от паралела при нос "Емине" до 

паралела на българо-турската граница, и навътре в морето до териториалните води 

на Р. България, за провеждане на спасителни работи и за организиране на 

взаимодействието между морските и бреговите сили и средства в Бургаска област, е 

издадена Заповед № РД №10-174/14.10.2009 г. на Областния управител за 

ръководството, силите, средствата и действията на МАСО – Бургас. 
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Ръководството, силите и средствата от съставите на плаващия и 

бреговия контингент, организирани в два ешелона и резерв, поддържат готовност 

за действие и своевременно оказват помощ, както на бедстващи плавателни съдове, 

така и при ликвидиране на последствията от аварии и инциденти, свързани с 

разливи и замърсявания с нефтохимически и др. опасни химически продукти във 

водите на Черно море. 

 

СИЛИ И СРЕДСТВА НА МОРСКИЯ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД 

 

I. ПЪРВИ ЕШЕЛОН 

1. Техническо осигуряване 

 А. Морско базиране 

 Дирекция „Морска администрация‖ – Бургас - рейдови катер, спасителен 

катер /2 бр./ с доброволци, базирани в Несебър и Приморско. 

 ―Портови флот Бургас‖  ЕООД - морски влекачи – 5 бр. 

 ―Бургас ТАГ сървис‖ - морски влекачи – 2 бр. 

 Регионална дирекция „Гранична полиция‖ - Бургас - граничен полицейски 

кораб, с екипаж от 9 служители. 

Б. Брегово базиране 

 Звено „Пожарна безопасност и защита на населението‖ МВР  Бургас  - два 

противопожарни автомобили. 

 ―ЛУКойл - Нефтохим - Бургас‖АД - два противопожарни автомобили, 

автоподемник ―Бронтоскай‖ /стълба 42 м./, бонови заграждения 600 м., 

авариен камион „ГАЗ‖ 66 и екип на Газоспасителната служба /ГСС/. 

 Областно управление „ПБЗН‖ – МВР Бургас – от отдел „Аварийно-

спасителни дейности‖ - Бургас:  

> личен състав на дежурната група /6 спасители/ и техника – 

химически бус „Ивеко‖, авариен автомобил „Роувър‖. 

> водолазна група /5 души и техника – водолазен бус „Форд‖ с 

надуваема лодка. 

2. Медицинско осигуряване 

 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Бургас – 3 бр. 

реаномобили с медицински екипи. 

3. Осигуряване на ред и сигурност 

 Регионална дирекция „Гранична полиция‖ - Бургас – граничен полицейски 

кораб. 

II. ВТОРИ ЕШЕЛОН 

          1. Техническо осигуряване 

 ―ПЧМВ‖ АД - филиал Бургас - НСОМ ―Русалка‖, НС-23 и НС-25, 

бонозаградител „Тайфун‖ 64 и 1 000 м. бонови заграждения. 

 Военно-морска база – Бургас 

- Технически средства  

Участва с 2 /две/ корабни групи: 

> Корабна група за съдействие при ограничаване на възникнали нефтени 

разливи: 

- противопожарен кораб   1 бр. 

- водолазен катер               1 бр.  

- моторен катер                  1 бр. 

- малък десантен кораб      1 бр.   

- боново заграждение от лек тип – 250 м. 
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> Корабна група за участие в операции по оказване помощ на кораби и 

летателни апарати, търпящи бедствие в море: 

- фрегата                              1 бр. 

- базов миночистач              1 бр. 

- противопожарен кораб     1 бр. 

- моторен катер                    1 бр.  

 - Възможности за участие при необходимост: 

  - търсене и спасяване на хора и авариали кораби в морско направление. 

  - разузнаване на мащабите на възникнали инциденти и аварии. 

  - извършване на буксировка на аварирали кораби. 

  - участие в гасене на пожари на кораби на море. 

  - водолазно обследване на заседнали кораби и на пробойни по тях. 

  - съдействие при ограничаване на възникнали разливи на нефт и нефтопродукти. 

  - организиране и провеждане на зрително и радиотехническо наблюдение на 

определени акватории от прилежащата зона. 

 Звено „Пожарна безопасност и спасяване‖ - ОДМВР - Бургас – 

противопожарен автомобил 

III. РЕЗЕРВ 

1. Брегови 

 Звено Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 

населението‖ - Бургас – противопожарен автомобил 

 ―ЛУКойл - Нефтохим - Бургас‖ АД - кран ―Круп‖и противопожарен 

автомобил 

 СМАП „Трансстрой‖ - Бургас - 16-тонен автокран, самосвали ―Камаз‖ /два 

броя/, фадрома, булдозер на тежкотоварно ремарке, товарни автомобили 

/два броя/, багер, строителна група с транспорт и инструменти 

 Областно управление „ПБЗН‖ – МВР Бургас – от отдел ―Аварийно-

спасителни дейности‖ - Бургас – ЗИЛ-131 авторазливна станция /АРС-14/, 

помпа за агресивни течности, ел. агрегат,  45-тонен кран, автомобилен 

влекач „Урал‖ и личен състав от 10 спасители. 

 Регионална дирекция „Гранична полиция‖ – Бургас – с личен състав и 

техника /леки автомобили/. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИЯ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД 

 

1. РЪКОВОДСТВО  

 Ръководител на МАСО - Директор на Дирекция ―Морска администрация‖ – Бургас. 

 Заместник-ръководител на МАСО - Директор на направление ―Експлоатация‖ към 

―Пристанище - Бургас‖ ЕАД. 

 Началник на ОУ „ПБЗН‖ – МВР Бургас. 

 2. КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ  

 Управител на ―Портови флот Бургас‖ ЕООД 

 Заместник-началник на Регионална дирекция „Гранична полиция‖  -  

Бургас 

 Представител на Военно-морска база – Бургас – Командир/Зам. Командир/  

 Началник на ―ПЧМВ‖ АД - филиал Бургас 

 Инспектор от ОУ „ПБЗН‖ – МВР - Бургас 

 Началник на Отдел ―ОМП‖ към ―Пристанище Бургас‖ ЕАД 

 Директор на Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Бургас 

 Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ 
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 Заместник-главен инженер, началник управление „ПБ‖ в ―ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас‖АД 

 Директор на СМАП ―Трансстрой‖ – Бургас 

 Оперативен мениджър на „Бургас ТАГ сървиз‖ 

 

ЗАДАЧИ НА ФОРМИРОВАНИЯТА НА  МОРСКИЯ АВАРИЙНО-

СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД 

 I. ПЪРВИ ЕШЕЛОН  

 1. ЗАДАЧИ 

Да има готовност за извършване на буксировка на аварирали плавателни 

съдове в териториални и вътрешни Черноморски води, да организира изтеглянето на 

заседнали морски съдове по крайбрежни плитчини. 

Самостоятелно или със съвместното участие на силите и средствата от втория 

ешелон да участва в гасенето на възникнали пожари на плавателни съдове, 

намиращи се в морски води. При възникване на пожари на брегови обекти участието 

да се извършва в зоната на действие на противопожарните средства. 

С всичките придадени и взаимодействащи сили да организира и извършва 

търсенето и евакуирането на хора от аварирали плавателни съдове. Със 

съдействието и помощта на специализираните медицински сили да подпомага 

оказването на първа медицинска помощ на пострадали.  

Нуждаещите се от специално медицинско лечение да се евакуират до 

специализираните болнични заведения в град Бургас. 

В открито море /в зоната на действие на МАСО/ да открива, ограничава и 

ликвидира възникнали нефтени разливи. В случаите на пожари да осигурява 

подвозването на пенообразувател за действащите на мястото на пожара 

противопожарни кораби. 

2. КОМАНДЕН ПУНКТ 

Дирекция ―Морска администрация‖ – Бургас - рейдови пост 

II. ВТОРИ ЕШЕЛОН 

1. ЗАДАЧИ   

Да има готовност да извършва търсенето на аварирали кораби в морско 

направление, да разузнава мащабите и характера на възникналите инциденти и 

аварии. 

В открито море самостоятелно, а в териториални води съвместно със силите и 

средствата от първия ешелон, да извършва буксировка на аварирали кораби, да 

изтегля заседнали в крайбрежни плитчини кораби. 

Самостоятелно, или съвместно с първия ешелон, да отводнява /осушава/ 

наводнени помещения в заседнали кораби. Да участва в гасенето на пожари, 

възникнали на кораби на море, а при пожари на брегови обекти - да участва в зоната 

на действие на своите противопожарни средства. 

При необходимост да участва при товарни и претоварни дейности. 

Съвместно с взаимодействащите сили и средства на Военно-морска база  

- Бургас, да участва в обследване на заседнали кораби и на пробойните по тях, 

като подпомага работата на корабните аварийни групи. 

С участието на специализираните технически средства да ограничава и 

ликвидира възникнали разливи на нефт и нефтопродукти в закрита акватория. 

 2. КОМАНДЕН ПУНКТ 

 2.1. НА СУША  

Дирекция ―Морска администрация‖ – Бургас - рейдови пост. 

2.2. НА ВОДА 

 Катер на Дирекция ―Морска администрация‖ – Бургас. 
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 III.РЕЗЕРВ 

 1. ЗАДАЧИ 

Да има готовност да организира работата по извършване на дренажно-

разчиствателни и претоварни дейности, по изграждане на диги и баражи, по 

провеждане на аварийно-възстановителни работи, по подвеждане на хора и 

материали, и други аварийни дейности. 

За организиране на порядъка, обществения ред и сигурността, и за създаване 

на условия за нормална работа на силите и средствата на Морския аварийно-

спасителен отряд участват органите на Регионална дирекция „Гранична полиция‖ – 

Бургас. 

 

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА  

 МОРСКИЯ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД  

 

 I. КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

 1. В работно време – до 30 минути 

 2. В извънработно време – до 60 минути 

 II. ПЪРВИ ЕШЕЛОН 

 1. В работно време – до 30 минути 

 2. В извънработно време – до 30 минути 

 III. ВТОРИ ЕШЕЛОН 

 1. В работно време – до 120 минути 

 2. В извънработно време – до 180 минути 

 3. За Корабните групи на Военно-морска база – Бургас: 

- в работно време – до 180 минути 

- в извънработно време – до 240 минути. 

IV. РЕЗЕРВ - 6 часа от подаване на сигнала за бедствие 

 

 

ЗАДАЧИ НА ФОРМИРОВАНИЯТА НА М А С О  
№

№ 
ФОРМИ-

РОВАНИЕ 
З А Д А Ч И  КОМАНДЕН ПУНКТ 

1 ПЪРВИ 

ЕШЕЛОН 

Да има готовност за извършване на бунки-

ровка на аварирали плавателни съдове в 

териториални и вътрешни Черноморски 

води, да организира изтеглянето на заседнали 

морски съдове по крайбрежни плитчини, да 

отводнява и осушава наводнени помещения 

на аварирали плавателни съдове.  

Дирекция "Морска 

администрация" - 

Бургас рейдови пост 
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  Самостоятелно или със съвместното участие 

на силите и средствата от втория ешелон да 

участва в гасенето на възникнали пожари на 

плавателни съдове, намиращи се в морски 

води. При възникване на пожари на брегови 

обекти участието да се извършва в зоната на 

действие на противопожарните средства. С 

всичките придадени и взаимодействащи 

сили да организира и извършва търсенето и 

евакуирането на хора от аварирали плава-

телни съдове. Със съдействието и помощта 

на специализираните медицински сили да 

подпомага оказването на първа медицинска 

помощ на пострадали. Нуждаещите се от 

специално медицинско лечение да се ева-

куират до специализираните болнични 

заведения в град Бургас. В открито море /в 

зоната на действие на МАСО/ да открива, 

ограничава и ликвидира възникнали нефтени 

разливи. В случаите на пожари да осигурява 

подвозването на пенообразувател за 

действащите на мястото на пожара 

противопожарни кораби. 

 

2 ВТОРИ 

ЕШЕЛОН 

Да има готовност да извършва търсенето на 

аварирали кораби в морско направление, да 

разузнава мащабите и характера на 

възникналите инциденти и аварии. В открито 

море самостоятелно, а в териториални води 

съвместно със силите и средствата от   

първия ешелон, да извършва бункировка на 

аварирали кораби, да изтегля заседнали в 

крайбрежни плитчини кораби. 

 Самостоятелно, или съвместно с  първия 

ешелон, да отводнява /осушава/ наводнени 

помещения в заседнали кораби. Да участва в 

гасенето на пожари, възникнали на кораби на 

море, а при пожари на брегови обекти да 

участва в зоната на действие на своите 

противопожарни средства. При необходимост 

да участва при товарни и претоварни      

дейности. Съвместно с взаимодействащите   

сили и средства на Военноморска база - 

Бургас, да участва в обследване   на   

заседнали кораби и на пробойните по тях, 

като подпомага работата на корабните 

аварийни групи. С участието на 

специализираните технически средства да 

ограничава и ликвидира възникнали разбиви 

на нефт и нефтопродукти в закрита акватория. 

НА СУША Дирекция 

"Морска 

администрация" - 

Бургас рейдови пост 

НА ВОДА Катер на 

Дирекция "Морска 

администрация" - 

Бургас 
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3 РЕЗЕРВ Да има готовност да организира 

работата по извършване на дренажно-

разчиствателни и претоварни дейности, по 

изграждане на диги и баражи, по 

провеждане на аварийно-възстановителни 

работи, по подвеждане на хора и    

материали и други аварийни дейности. За 

организиране на порядъка, обществения ред 

и сигурността, и за създаване на условия за 

нормална работа на силите и средствата на  

МАСО участват органите на РГС -Бургас. 

 

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА М А С О  

№  ФОРМИРОВАНИЕ В РАБОТНО ВРЕМЕ 
В ИЗВЪНРАБОТНО 

ВРЕМЕ 

1 Координационен съвет До 30 минути До 60 минути 

2 Първи ешелон До 30 минути До 30 минути 

3 Втори ешелон До 120 минути До 180 минути За корабните 

групи на ВМБ-Бургас -по 

техни разчети 

4 Резерв 6 часа от подаване на 

сигнала за бедствие 

 

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ  

НА МОРСКИЯ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД 

 Сигналът за авария - инцидент или злополука с кораб, както и за замърсяване 

на морската акватория с нефтопродукти или химически вещества, чрез дежурния на 

Дирекция ―Морска администрация‖ - Бургас - рейдови пост, постъпва при дежурния 

по Областен съвет за сигурност /ОСС/ - Бургас. 

 Дежурният по областен съвет за сигурност /ОСС/ докладва на Областния 

управител на област Бургас и получава указания за по-нататъшни действия. 

 По Заповед на Областния управител на област Бургас дежурният по Областен 

съвет за сигурност - Бургас оповестява Ръководителя на Морския аварийно-

спасителен отряд /Директора на Дирекция ―Морска администрация‖ - Бургас/ и 

дежурния в Дирекция ―Морска администрация‖ - Бургас за отдадените 

разпореждания. 

 Ръководителят на Морския аварийно-спасителен отряд разпорежда на 

дежурния в Дирекция ―Морска администрация‖ - Бургас да оповести длъжностните 

лица, съгласно Приложения № № 1 и 2 към настоящата Заповед, и да сведе за 

изпълнение разпорежданията на Ръководителя на Морския аварийно-спасителен 

отряд. 

 Дежурният в Дирекция ―Морска администрация‖ - Бургас привежда силите и 

средствата на Морския аварийно-спасителен отряд в готовност за действие. 

 След оповестяването на длъжностните лица, дежурният в Дирекция ―Морска 

администрация‖ - Бургас докладва на Ръководителя на Морския аварийно-

спасителен отряд и продължава да изпълнява неговите разпореждания. 

 Дежурният по Областен съвет за сигурност докладва на Областния управител 

на област Бургас за привеждането в действие на Морския аварийно-спасителен 

отряд. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ 

 Ръководителят на Морския аварийно-спасителен отряд ръководи действията 

на всичките сили и средства на отряда, както и допълнително привлечените по 

негово разпореждане при необходимост, чрез състава на Координационния съвет. 

 Ръководителите на ведомства и организации, включени в състава на Морсия 

аварийно-спасителен отряд, разработват инструкции и схеми за вътрешно 

оповестяване. Организират подготовката и готовността на ведомствените си сили и 

средства, и при възникнали обстоятелства осигуряват изпълнението на настоящата 

Заповед. 

 За сглобяване и подготовка на силите и средствата, включени в състава на 

Морския аварийно-спасителен отряд, Ръководителят на Морския аварийно-

спасителен отряд организира ежегодно провеждането на щабни тренировки и 

учения със състав от сили и средства на Морския аварийно-спасителен отряд. 

 След окончателното приключване на дейностите по ликвидиране на 

последствията от възникнали инциденти или аварии с участието на сили и средства 

на Морския аварийно-спасителен отряд Ръководителят на отряда изготвя обобщен 

доклад. 

 При необходимост от възстановяване на направени разходи при участието на 

сили и средства от Морския аварийно-спасителен отряд при ликвидирането на 

аварии и инциденти в зоната на отговорност, в  Междуведомствената комисия за 

подпомагане и възстановяване към Министерския съвет се внася обосновано 

предложение за отпускане на целеви финансови средства от резерва на държавния 

бюджет.  

 Разходите, свързани с дейности по събирането, изясняването и анализирането 

на причините за възникнали аварии и инциденти, по допълнителното привличане на 

специалисти /експерти, водолази и др./, се извършват за сметка на съответния 

причинител /корабособственик/. 

 Информацията за възникнал инцидент или авария, за участието на силите и 

средствата на Морския аварийно-спасителен отряд в овладяването и ликвидирането 

на последствията, за хода на неотложните и аварийно-възстановителните работи, до 

заинтересованите Министерства и ведомства и до средствата за масово 

осведомяване от областта, се предоставя от Ръководителя на Морския аварийно-

спасителен отряд. 

Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при нефтени разливи - съгласно областния план за СНАВР. 

 

С  П  И  С  Ъ  К   НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ  

НА МОРСКИЯ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД - БУРГАС 

 

№ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, 

ФАМИЛИЯ 
ФИРМА ДЛЪЖНОСТ 

СЛУЖЕБЕН 

ТЕЛЕФОН 

МОБИЛЕН 

 ТЕЛЕФОН 

1 К.д.п. Живко 

Христов ПЕТРОВ 

Дирекция ―Морска 

адмнистрация‖ 
Директор  

тел. 87 57 77, 

факс 84 00 64 

0888142879 

2 Руслан Ангелов 

ПЕТКОВ 

―Пристанище Бургас‖ 

ЕАД 
Директор 84 09 57 0888398627 

3 Комисар Васил 

Георгиев ВАСИЛЕВ 

 ОУ ПБЗН – МВР  
Началник 844 244 887 515 154 
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Отговорни райони на ДМА–Варна и ДМА–Бургас 
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ЗОНИ С ПОВИШЕНА ЕКОЛОГИЧНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 

 

1. ИНДЕКСИ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 

Районите с най-голям риск за замърсяване при нефтен разлив са идентифици-

рани с индекси на чувствителност за българското крайбрежие, изготвени от 

Electrowatt. 

Тази информация може да се използва за определяне на областите, които при-

оритетно трябва да се защитят при нефтен разлив. 

1.1 МЕТОДОЛОГИЯ 

Чувствителността зависи съществено от вида, токсичността и устойчивостта на 

замърсителя. Най-опасният вариант ще е свързан с разливане на значително 

количество нефт при фонтаниране. Стойностите за чувствителност са получени за 

такъв вариант и показват чувствителност по отношение на нефт. 

Чувствителността на определен район по отношение вреди от нефт зависи 

съществено от физическите характеристики на околната среда и чувствителността 

на отделните видове и тяхната роля в съобществата, населяващи разглеждания 

район. 

Основно нефтът нанася повече вреди за райони с ниска енергия, в които той 

може да бъде задържан за дълъг период от време. Като се използва само този 

критерий най-чувствителните райони от брега следва да се приемат заливите. Това 

обикновено са естуарите и блатистите райони, които се характеризират  с фин 

седимент и продуктивни дънни съобщества. Обратно, най-малко вреди ще се 

нанесат в райони с висока енергия като скалисти брегове. Такива райони са 

характерни за отворени океански крайбрежия, а не за затворени морета като Черно 

море. 

Тъй като в Черно море няма течения, генерирани от приливи, не може да се ка-

же, че по крайбрежието има високоенергетични райони за сметка на закътаните 

пясъчни заливи, в които е по-вероятно да се задържи нефт. 

Поради нискоенергетичната среда и характерния воден режим по българското 

крайбрежие най-вероятно е нефтени петна да се придвижват към брега. 

1.2 БИОЛОГИЧНИ КОМПОНЕНТИ 

Морските обитатели имат различна чувствителност към нефтеното замърся-

ване. Най-чувствителни са хайвера на рибата, ларвите на много организми, 

зоопланктон и др. От голямо значение за разглежданите райони са някои видове 

морски птици, особено такива, които прекарват голяма част от времето на морската 

повърхност като морски патици и гмуркачи. 

Чувствителността на даден вид може да се изменя в зависимост от стадия на 

жизнения им цикъл, времето в годината и др. Основно в стадиите на ларви или 

млада възраст морските организми са по-чувствителни към замърсяването, 

отколкото възрастните индивиди. Повечето от видовете са по-чувствителни към 

замърсяването в репродуктивния сезон. В случая на морски птици броят на 

индивидите зависи от сезона, понеже голяма част от тях са прелетни. Сезонът е от 

значение и поради факта, че броят на птиците  върху водната повърхност зависи и 

от него. Например много птици сменят перушината си от април до август и са 

особено уязвими през това време. 

1.3. КРИТЕРИИ ЗА ТОКСИЧНОСТ НА НЕФТЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

Критериите за токсичност на нефта и нефтопродуктите в съответствие с 

директива 67/548 (DSD) на Европейската комисия са 1-a  и 1-b. В таблица 1 по-долу 

може да се види, че токсичността за този случай е в границите 0.1 - 10 [mg/l]. 
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Влиянието на въглеводородите (нефт, нефтени остатъци и нефтопродукти) 

върху типичните морски организми и тези, свързани с морето е хронично или смър-

тоносно в зависимост от условията на въздействие на съответните замърсители. 

Освен токсичността се проявяват и други вредни ефекти като задушаване и 

директно замърсяване на тялото от разлятия нефт или нефтопродукти. 

Задушаването е най-значителното въздействие върху такива организми като 

molluscs, anemones and urchins. Въздействието върху птиците, видрите и тюлените 

се изразява в покриване на телата им с нефт. 

 

Таблица 1. Класификация за токсичност на съединения според нанасяните вреди 

върху околната среда 

 

Критерий 

Лесно 

биологично  

 

Биоаку- 

Токсичност Символ 

 отстраняване мулация 96 часа LC50 (риба) или  

48 часа EC50 (daphnia) или 

72 часа IC
50 

(algae) 

 

1a - - < 1 mg/l  

1b (i) Не - < 10 mg/l  

1b (ii) Не - < 100 mg/l  

1c Не  > 3 < 10 mg/l  

1d Не > 3 -  

1c & 2     

 

Най-токсичен ефект имат въглеводородите с дълги вериги, ненаситените и аро-

матни въглеводороди. 

Уязвимостта на видовете зависи от фазата на техния жизнен цикъл и се 

променя сезонно. Най-уязвими са хайвера, ларвите и различните видое ракообразни. 

Най-устойчиви видове са macroalgae. 

Токсичността на начален стадий на нефтен разлив се дължи на висока концен-

трация на бензол и нафталени - 1 - 4 часа. 

Най-високата начална концентрация на нефт е под залятата повърхност и може 

да достигне 20 mg/dm
3
 . Концентрацията на нефт във водната колона намалява и на 

10 m дълбочина е между 0, 2 и 1.0 mg/dm
3
 . 

Източниците на замърсители при сондажните пларформи са: сондажна луга и 

отпадъци от сондирането при използване на луга на водна основа; отпадъци от 

сондирането, съдържащи нефт от използването на луга на нефтена основа; отпадна 

вода. Отпадната вода е многокомпонентна смес и в добавка към разтворените 

въглеводороди тя съдържа и соли на различни киселини като пропионова и маслена 

киселини. Отпадъците от сондирането се натрупват на дъното и представляват 

опасност за дънните съобщества.  

 

1.4 ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КРАЙБРЕЖИЕТО КЪМ НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ 

Чувствителността на определени райони от крайбрежието се определя от ре-

дица фактори - вида замърсител, физикогеографските характеристики на районите, 

тяхното значение по отношение на икономиката, културата, биоразнообразието и 

др., както и от продължителността на въздействие. 

Трябва да се отбележи, че клифовете и високите плата като н. Калиакра са гъс-

тонаселени с морски птици и така имат висока стойност на чувствителността, 

въпреки, че физическите им характеристики не предполагат това. 
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По протежението на брега няма големи естуари и реките заустват в морето 

през пясъчна бариера, поради което няма да бъдат засегнати от евентуален нефтен 

разлив. 

По крайбрежието има много плажове с туристическа стойност и представляват 

курортни зони. Евентуален разлив ще засегне значително такива райони, тъй като 

такива дейности ще бъдат значително ограничени. Такива въздействие ще бъдат от 

порядъка на няколко седмици докато траят операциите по почистване. След 

почистването им плажовете ще възвърнат  отново тяхната туристическа стойност.  

Стойностите за чувствителност за всички райони са показани на фигура 3.3.4 

по-долу, а стойностите за чувствителност с кратко описание на съответния участък 

са показани в таблица 3.3.3. 

 

2. КАРТИ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 

Районите с особен статут, в случай на нефтен разлив, са защитени територии  

(фиг.1) и защитени зони  (фиг.2) /включващи защитените райони и районите на 

гнездене на птици/,  районите за риболов и др.  

В таблица 2 e дадено описание на индексите на чувствителност, в случай на 

замърсяване с нефт. 

В таблица 3 е дадено описание на плажовете, а на фигура 3 е показано 

разположението плажовете и клифовете по българското черноморско крайбрежие. 

В таблица 4 е представена оценка на чувствителността на участъците от 

бреговата линия като е включено кратко описание на физическите характеристики, 

биологията и икономическото значение на обектите.  
Областите с най-висок риск от вредно въздействие, в резултат на нефтен 

разливи и стойностите на чувствителност, за цялата брегова ивица, са посочени на 
фигура 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

167/279 

 
Карта на защитени територии, обявени по смисъла на ЗЗТ по южното крайбрежие на 

Черно море  Фигура 1 
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Уязвими от евентуални нефтени разливи защитени територии, обявени по 

смисъла на Закона за защитените територии по южното Черноморско крайбрежие 

са: 

 Защитени територии в границите на които има морска акватория: 

- ЗМ "Ченгене скеле" 

- ЗМ "Пясъчна банка Кокетрайс" 

 Защитени територии, които граничат с Черно море: 

- ЗМ "Пода"  

- Р "Ропотамо" 

- ЗМ "Колокита" 

- ЗМ "Острови св. Св. Иван и Петър" 

- ПЗ "Нос Агалина" 

- ПЗ"Пясъчни дюни м.Каваците' 

- ПЗ "Пясъчни дюни м/у к-гите Златна рибка и Градина" 

- ПЗ "Пясъчни дюни в м. Алепу" 

- ПЗ "Нос Червенка" 

- ПЗ "Скални образувания и тюленова пещера в м. Маслен нос" 

- ПЗ "Пясъчни дюни в района на ММЦ" 

- ПЗ "Пясъчни дюни м/у гр.Приморско и м.Перла" 

- ЗМ "Устие на р.Велека" 

- ЗМ "Силистар" 

- ЗМ "Поморийско езеро" 

- ЗМ "Смриките" 

- ЗМ "Иракли" 

- ПЗ "Нос Емине" 

- ПЗ "Пясъчни дюни м.Бабата" 

- ПЗ "Белите скали"  

- ПП "Странджа" 

 

При извършването на почистващи дейности в защитени територии и зони 

препоръчваме да се използват щадящи методи, предпазващи предмета на опазване.  

 

Използвани съкращения: 

ЗМ – защитена местност 

ПЗ – природна забележителност 

ПП – природен парк 

ПР – поддържан резерват 

Р – резерват  
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Карта на защитени зони (НАТУРА 2000 места), одобрени от Министерски съвет 

Декември 2007 година Фигура 2 
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Уязвими от евентуални нефтени разливи Защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие в териториалния обхват на област Бургас са: 

 

1. В границите на които има морска акватория:  

 Защитени зони за опазване на дивите птици: 

- BG0000271   Мандра-Пода; 

- BG0000242  Залив Ченгене Скеле 

- BG0002077  Бакърлъка 

- BG0002044  Камчийска планина 

- BG0002043  Емине 

- BG0000152  Поморийско езеро 

- BG0002041  Комплекс Ропотамо 

 Защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и 

фауна: 

- BG0000271   Мандра-Пода; 

- BG0000242  Залив Ченгене Скеле, 

- BG0001007  Странджа 

- BG0001004 Емине-Иракли 

- BG0000574  Ахелой-Равда-Несебър 

- BG0000620  Поморие   

- BG0001001  Ропотамо 

- BG0000146  Плаж Градина – Златна рибка 

  

2. Които граничат с Черно море: 

 Защитени зони за опазване на дивите птици: 

- BG0002040  Странджа 

- BG0000270  Атанасовско езеро 

 Защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и 

фауна: 

- BG0000110  Острови Св.Иван и Св.Петър 

- BG0000270  Атанасовско езеро 
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Фигура 3 
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Фигура 4 
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Таблица 2 

ИЛЮСТРАЦИЯ НА ИНДЕКСИТЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 

 

Индекс на 

чувстви-

телност 

Чувстви-

телност 

ПРИМЕРНИ  КРИТЕРИИ 

  Физическа среда Биологическа 

среда 

Икономическа среда Въздействие Примери 

0 Без влияние Високо активна среда. 

Нефтът се диспегира бързо 

от естествени процеси.  

Няма 

чувствителни 

съобщества. 

Без стойност за отдиха и 

туризма. 

Няма  

1 Много 

ниска 

Високо активна среда. 

Нефтът се диспергира от 

естествени процеси, не се 

нуждае от почистване. 

Няма 

чувствителни 

съобщества. 

Без стойност за туризма. 

Ограничена 

индустриална стойност. 

Временно въздействие, 

ограничено до дни. 

Индустриални 

пристанища 

2 Ниска Пясъчни плажове, които 

лесно се почистват и скал-

ни откоси. Нуждаят се от 

ограничено почистване. 

Няма 

чувствителни 

съобщества. 

С ограничена стойност 

за туризма 

Временни разливи, огранича-

ващи туризма. Много кратки, 

бързо отстраними. 

Изолирани 

плажове без 

курорти 

3 Средна Пясъчни плажове, които 

лесно се почистват. 

Необходимо е почистване. 

Няма 

чувствителни 

съобщества. 

Висока туристическа 

стойност 

Временни разливи с ограничения 

за туризма. 

Плажове с 

прилежащи 

курорти. 

4 Висока Солници и др. Ниско ак-

тивна среда. Почистването 

е възможно. 

Наличие на 

чувствителни би-

ологични съоб-

щества. 

 Нефтът причинява значителни, 

но временни щети. След 

отстраняването му общностите 

се възстановяват. 

Солници, 

лимани. 

5 Много 

висока 

Ниско активна среда. 

Почистването е невъзмож-

но. 

Присъстват редки 

и значими био-

логични съоб-

щества. 

 Нефтът причинява непоправими 

щети. На общностите са 

необходими много години за 

възстановяване 

Постоянно 

обитаващи 

редки видове  
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Таблица 3 

ПЛАЖОВЕ В ОБЛАСТ БУРГАС 

 

Име Описание 

гр. Обзор Дължина 8 000 m, широчина от 20 до 40 м. Важно икономическо и туристическо значение. Пясъкът е едрозърнест. 

к.к. Елените   Дължина 1000 m, широчина от 15 до 25 м. Важно икономическо и туристическо значение. Пясъкът е ситнозърнест. 

гр. Свети Влас  Дължина 5000 m, широчина от 15 до 30 м. Важно икономическо и туристическо значение. Пясъкът е ситнозърнест. 

Слънчев бряг Дължина 5,500 m.Ситнозърнест пясък. Включва ПЗ ―Пясъчни дюни в м. Бабата‖.  

Несебър Несебърският плаж е най-широкия (1,440 m) с дюни с дължина 320 m. Пясъкът е ситнзърнест, предимно кварц. Включва 

ПЗ ―Пясъчни дюни 5 бр. в Несебър‖  

Поморие Това е вторият по дължина по българското крайбрежие (12,800 m) с площ 880,000 m2. Голяма част от плажната ивица 

/включително пясъчни дюни/ попада в ЗМ ―Поморийско езеро‖ – влажна зона с международно заначение. 

Атанасовски и гр.Бургас Дължина около 10 km, Атанасовският плаж е един от най-дългите и се свързва с Бургаския плаж. 

Мандренски Разделя Бургаското и Мандренското лиманни езера. Включва ЗМ ―Пода‖ – влажна зона с международно заначение. 

Крайморие  Малък плаж в южната част на Бургаския залив 

Градина Малък плаж в община Созопол. Включва ПЗ ―Пясъчни дюни между к-г Градина и к-г Златна рибка‖. 

Созопол Един от най-южните български плажове.  

Каваците  Два малки плажа в комбинация с малки дюнени полета. В тези плаж попадат ПР ―Пясъчна лилия‖ и ПЗ ―Пясъчни дюни в 

м. Каваци‖.   

Алепу и Аркутино Най-големият южен български плаж. Разделя лиманното езеро Алепу от морето. В тези плажове попадат ПЗ ―Пясъчни 

дюни в м. Алепу‖ и част от река ―Ропотамо‖. 

Ропотамо Намира се западно от устието на р. Ропотамо. Представлява част от Р ―Ропотамо‖. 

Стомопло Най-дългият по българското крайбрежие. Разделя блато Стамополу от морето. Включва ПЗ ―Пясъчни дюни между гр. 

Приморско и м. Перла‖. 

Приморско / Дяволско Плажът Приморско/Дяволско блато е с дължина поече от 2 km  и разделя езерото Дяволско блато от морето. Пясъкът е 

ситнозърнест. Включва ПЗ ―Пясъчни дюни в района на ММЦ‖. 

Атлиман Формира южната част на езерото Атлиман. 

Караагач/Китен Разделя езера със същите имена от морето. Има дължина 1,150 m и ширина 120 m. 

Бозалака Непосредствено южно от Караагач/Китен. 
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Други плажове Има 14 други плажа в южната част на българското крайбрежие, които са относително малки. Голяма част от тях попадат 

в ПП ―Странджа‖, ЗМ ―Устие на р. Велека‖ и ЗМ ―Силистар‖ 

 

ТАБЛИЦА 4 

ОЦЕНКА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА УЧАСТЪЦИ ОТ БРЕГОВАТА ЛИНИЯ 

Участък 

No. 

Физично опъсание Биологично описание Икономическо описание Чувствителност 

25 Клифове вдадени в 

морето 

Нос Емине е клифова екосистема с 

международно значение - междинен пункт за 

много редки видове прелетни птици. 

Включва ЗМ ―Иракли‖ и ПЗ ―Нос Емине‖. 

Участъка попада в BG0002043 ЗЗ ―Емине‖ и 

BG0001004 ЗЗ ―Емине-Иракли‖ 

Не е от голямо икономическо 

значение 

Много висока 

26 Плаж Нос Емине, (25). Участъка попада в 

BG0002043 ЗЗ ―Емине‖ и BG0001004 ЗЗ 

―Емине-Иракли‖ 

Ограничено туристическо зна-

чение 

Средна 

27 Клифове и плажове Няма важни биологически общности. Ограничено туристическо зна-

чение 

Ниска 

28 Пясъчен плаж Има някои важни биологически общности, 

редки растения и пясъчни дюни - ПЗ 

―Пясъчни дюни в м. Бабата‖. Участъка 

попада в BG0002043 ЗЗ ―Емине‖ 

Плажът е близо до курортен 

комплекс ―Слънчев бряг‖ – с 

международно значение.  

Висока  

 

29 Плажове и клифове Клифовете са гъсто населени с птици, но не 

са с уникално значение. Участъка попада в 

BG0002043 ЗЗ ―Емине‖ и BG0000574  

Ахелой-Равда-Несебър 

Ограничено туристическо зна-

чение 

Средна 

 

30 Плаж Участъка граничи с ЗМ ―Поморийското 

езеро‖, която е с международно екологично 

Ограничено туристическо зна-

чение 

Много висока 

../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Emine/KVS_Emine_ptici/BG2043_Emine.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Emine/KVS_Emine_ptici/BG2043_Emine.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Emine/KVS_Emine_ptici/BG2043_Emine.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Emine/KVS_Emine_ptici/BG2043_Emine.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_habitati_karti/Aheloi-Ravda-Nesebar/KVS_BG574_Aheloi_Ravda_Nesebar/bg574_corrected.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_habitati_karti/Aheloi-Ravda-Nesebar/BG0000574_Aheloy_Ravda_Nesebar_BG_A4.pdf
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Участък 

No. 

Физично опъсание Биологично описание Икономическо описание Чувствителност 

значение под защита на Ramsar МК. 

Участъка попада в BG0000620  Поморие и 

BG0000152  Поморийско езеро 

31,  Клифове Клифовете са гъсто населени с птици, които 

не са уникални. 

Не е с голямо икономическо 

значение. 

Ниска 

32 Плаж Няма важни биологически общности Ограничено туристическо зна-

чение 

Ниска 

33 Клифове и плажове Клифовете са гъсто населени с птици, които 

не са уникални. 

Ограничено туристическо зна-

чение 

Ниска 

34 Плаж Намира се много близо до Атанасовското 

езеро, което е резерват под защита на Ramsar 

МК. Участъка граничи със защитени зони 

BG0000270  Атанасовско езеро.  

Ограничено туристическо зна-

чение 

Висока 

35 

 

 

 

 

 

 

35 A 

Плажове около Бургас, 

Бургаско пристанище с 

вълноломи 

Намира се много близо до Атанасовското 

езеро, което е резерват под защитата на 

Ramsar МК. Тук попада и орнитологично 

важно място и ЗМ ―Ченгене скеле‖. Част от 

участъка попада в защитени зони BG0000242  

Залив Ченгене Скеле  

Участък с висока биологична стойност. 

Граничи със ЗМ ―Пода‖, която е под 

защитата на Ramsar МК. Участъка попада в 

защитени зони BG0000271   Мандра-Пода. 

Ограничено туристическо 

значение.  Пристанищните 

дейности ще бъдат 

преустановени до почистване 

на района 

Средна 

 

 

 

 

 

 

Висока 

36 

 

 

36 А 

Плажове и клифове Клифовете са гъсто населени с птици, които 

не са уникални.  

Участъка граничи с ПЗ ―Нос Червенка‖ и ПЗ 

―Пясъчни дюни между к-г Градина и к-г 

Ограничено туристическо зна-

чение 

Ниска 

 

 

Средна 

../../PC15/Application%20Data/Microsoft/Word/ZZ_Karti/ZZ_habitati_karti/Pomorie/BG0000620_Pomorie_BG_A4.pdf
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Pomorie%20lake/KVS_Pomorie_ptici/BG0152_Pomoriisko_ezero.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Pomorie%20lake/Pomorie%20lake.jpg
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Atanasovsko%20lake/KVS_At%20ezero_ptici/BG0270_Atanasovsko_ezero.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Atanasovsko%20lake/Atanasovsko%20lake.jpg
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Chengene%20skele/KVS_Cheng%20skele_ptici/BG0242_Zaliv_Chengene_skele.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Chengene%20skele/Chengene%20skele.jpg
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Mandra-Poda/KVS_Mandra-Poda_ptici/BG0271_Kompleks_Mandra_Poda.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Mandra-Poda/Mandra-Poda_new.pdf
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Участък 

No. 

Физично опъсание Биологично описание Икономическо описание Чувствителност 

Златна рибка‖ и попада в защитени зони 

BG0000146  Плаж Градина – Златна рибка и 

BG0002077  Бакърлъка. 

37 Плаж Плажът е близо до ПР ―Пясъчна лилия‖ и ПЗ 

―Пясъчни дюни в м. Каваци‖.  Участъка 

попада защитена зона BG0002077  

Бакърлъка. 

Ограничено туристическо 

значение 

Висока 

38 Клифове Участъка граничи с ПЗ ―Нос Агалина‖ и 

попада защитена зона BG0002077  

Бакърлъка. В близост до  поддържан резерват 

―Пясъчна лилия‖ и ПЗ ―Пясъчни дюни в м. 

Каваци‖. 

Не е с голямо икономическо 

значение. 

Средна 

39 Плаж Плажът включва част от ПЗ ―Пясъчни дюни 

в м. Алепу‖  разделящ блатото Алепу от 

морето – район под защитата на конвенцията 

Ramsar. Участъкът попада в защитени зони 

BG0001001 Ропотамо и BG0002041  

Комплекс Ропотамо. 

Не е с голямо икономическо 

значение. 

Висока 

40 Клифове и малки пясъчни 

заливи 

Този участък обхваща много чувствиттелни 

райони като природния резерват Ропотамо, 

Маслен нос и райони под защитата на кон-

венцията Ramsar. Попада в защитени зони 

BG0001001 Ропотамо и BG0002041  

Комплекс Ропотамо. 

Ограничено туристическо 

значение 

Много висока 

41 Клифове и плажове В близост до чувствителния район около 

Маслен нос. Включва ПЗ ―Пясъчни дюни 

между гр. Приморско и м. Перла‖ и ПЗ 

Ограничено туристическо 

значение 

Висока 

../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_habitati_karti/Plag_Gradina-Zlatna_ribka/KVS_BG146_Plazh_Gradina_Zlatna_ribka/bg146_corrected.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_habitati_karti/Plag_Gradina-Zlatna_ribka/BG0000146_Plaj_Gradina_Zlatna_ribka_BG_A4.pdf
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Bakarlaka/KVS_Lakarlaka_ptici/BG2077_Bakarlyka.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Bakarlaka/DEST2_2365.tif
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Bakarlaka/KVS_Lakarlaka_ptici/BG2077_Bakarlyka.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Bakarlaka/DEST2_2365.tif
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Bakarlaka/KVS_Lakarlaka_ptici/BG2077_Bakarlyka.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Bakarlaka/DEST2_2365.tif
../../PC15/Application%20Data/Microsoft/Word/ZZ_Karti/ZZ_habitati_karti/Ropotamo/BG0001001_Ropotamo_BG_A3.pdf
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Ropotamo/KVS_Ropotamo_ptici/BG2041_Kompleks_Ropotamo.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Ropotamo/Kompleks_Ropotamo.jpg
../../PC15/Application%20Data/Microsoft/Word/ZZ_Karti/ZZ_habitati_karti/Ropotamo/BG0001001_Ropotamo_BG_A3.pdf
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Ropotamo/KVS_Ropotamo_ptici/BG2041_Kompleks_Ropotamo.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Ropotamo/Kompleks_Ropotamo.jpg
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Участък 

No. 

Физично опъсание Биологично описание Икономическо описание Чувствителност 

―Пясъчни дюни в района на ММЦ‖. Попада в 

защитена зона BG0001001 Ропотамо и 

BG0002041  Комплекс Ропотамо. 

42 Клифове и плажове Клифовете са гъсто населени с птици, които 

не са уникални. 

Ограничено туристическо 

значение 

Ниска 

43 Клифове Районът обхваща няколко важни места за 

спиране и местообитаване на птичи видове, 

както и ПП ―Странджа‖, ЗМ ―Устие на р. 

Велека‖ и ЗМ ―Силистар‖. Участъкът попада 

в защитена зона BG0001007  Странджа и 

граничи със защитена зона BG0002040  

Странджа 

Не е с голямо икономическо 

значение. 

Висока 

 

 

 

 

../../PC15/Application%20Data/Microsoft/Word/ZZ_Karti/ZZ_habitati_karti/Ropotamo/BG0001001_Ropotamo_BG_A3.pdf
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Ropotamo/KVS_Ropotamo_ptici/BG2041_Kompleks_Ropotamo.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Ropotamo/Kompleks_Ropotamo.jpg
../../PC15/Application%20Data/Microsoft/Word/ZZ_Karti/ZZ_habitati_karti/Strandga/BG0001007_Strandzha_BG_A1_1.pdf
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Strandzha/KVS_Strandja_ptici/BG2040_Strangja.shp
../../PC15/Application%20Data/Zashtiteni%20zoni/ZZ_3/ZZ_Karti/ZZ_ptici_karti/Strandzha/Strandja_ptici
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ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ 

 

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА 
Планът за действия при радиационни аварии определя организационните, 

защитните, радиационно-хигиенните, лечебно-профилактичните и други 

мероприятия по защитата на населението от Бургаска област при възникване на 

авария в АЕЦ ―Козлодуй‖ или при трансграничен пренос на радиоактивни вещества.  

Планът е разработен в съответствие с Наредба за планиране и готовност за 

действие при радиационна авария /ДВ бр.33/1999 год./, препоръките на 

Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), с отчитане опита от авариите 

в АЕЦ ―Три майл Айлънд‖ – САЩ и Чернобилската АЕЦ в Украйна. 

Еднаквата отдалеченост на територията на областта спрямо АЕЦ ―Козлодуй‖ 

и най-близко изградената такава в Румъния - АЕЦ ―Черна гора‖, както и 

обстоятелството, че през територията на областта не преминават маршрути свързани 

с транспорт на ядрено гориво, в Плана са разгледани въпросите по организацията и 

защитата на населението при радиационна авария в рамките на мероприятията, 

които са предвидени за изпълнение на национално ниво.  

Планът съдържа две части:  

ЧАСТ ПЪРВА - ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ  

/ от АЕЦ ‖Козлодуй‖ и от трансграничен пренос/  

ЧАСТ ВТОРА - ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С РАДИОАКТИВНИ 

ИЗТОЧНИЦИ  

ЧАСТ ПЪРВА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗВОДИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ 

ПРОГНОЗАТА ЗА РАДИАЦИОННА АВАРИЯ В АЕЦ 

 Ядрените енергийни реактори са изградени на основата на реакцията на 

делене на ядрата на U-235. По своята природа протичащите реакции в един ядрен 

реактор, построен за задоволяване на човешките потребности и управляван от самия 

него, не се различават от реакциите на делене на U-235 при ядрен взрив. 

Единствената разлика е в това, че в ядрените реактори радиоактивното разпадане на 

U-235 протича като управляван, контролиран процес. 

Управлението на ядреното делене на U-235 в ядрените реактори се постига 

чрез специални регулиращи системи, които подържат скоростта на реакцията в 

определени граници, следят за параметрите на реакциите, предпазват от възможност 

за аварийно отклонение от установения режим на работа на реактора. 

 Отклонението от установения режим на работа на ядрените реактори, извън 

контрола на регулиращите системи, е причина за възникване на аварийна ситуация в 

АЕЦ. Това може да се дължи на значителна грешка на обслужващия персонал или 

на повреда на важна част, възел или система, които осигуряват безопасната работа 

на реактора. В резултат на аварията може да се получи различно по мащаби 

радиоактивно замърсяване, сходно с това при ядрен взрив, но с характерни и 

отличаващи го особености. 

 Възникналата ситуация при авария на реактор в АЕЦ не наподобява ядрен 

взрив, тъй като не се формират основните му поразяващи фактори - ударната вълна 

и светлинното излъчване. 

 Изхвърлянето на радиоактивни вещества може да продължи няколко 

денонощия. През различните периоди от време изхвърлените газове и аерозоли 
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могат да попаднат при различни метеорологични условия, поради което 

конфигурацията на зоните на радиоактивното замърсяване ще бъде ненормална. 

 Процесът и височината на изхвърляната активност от реактора зависят както 

от типа на реактора, така и от спецификата на аварията. 

 В Атомната електроцентрала ―Козлодуй‖ реакторите са от типа ВВЕР 

/водоводен енергиен реактор/. В случай на авария при този тип реактори, не могат 

да се развият високи температури. Отделените радиоактивни вещества не се издигат 

на голяма височина. Очакваното радио-активно замърсяване ще обхваща по-малки 

площи, но ще се бъде с голяма повърхностна активност. 

 При аварии в АЕЦ полученото радиоактивно замърсяване има 

продължително въздействие. Дължи се на натрупването на все повече изотопи с 

поголям период на полуразпадане. При работа на номинална мощност в активната 

зона на ядрения реактор се получават повече от 200 радиоактивни изотопи, с период 

на полуразпадане от части от секундата до 380 000 години.  

 В първите часове на авария в АЕЦ особено значение за радиоактивното 

замърсяване има J-131, с период на полуразпадане 8,05 денонощия. От 

дългоживущите изотопи от значение е натрупването на Sr-90, с период на 

полуразпадане 27,7 години, Cs-137, с период на полуразпадане 30 години. 

 За класифициране на авариите, според тежестта на последствията за самата 

АЕЦ за околната среда и населението, се използвана международната скала INES, 

разработена от  Международната агенция за атомна енергия /МААЕ/. При тази 

класификация са взети под внимание три основни категории: 

   Въздействие на аварията върху околната среда и населението; 

   Въздействие на аварията върху самата АЕЦ и персонала; 

   Състояние на бариерите за защита в дълбочина. 

В съответствие с тази класификация авариите, влизащи в петте горни нива на 

скалата на INES, от ниво 7 до ниво 3 включително, аварията може да се разглежда 

като обща радиационна авария.  

Съгласно дефинициите, заложени в Наредба за планиране и готовност за 

действие при радиационна авария ―Обща радиационна авария‖ е състояние, при 

което в резултат на настъпили събития има реално изхвърляне или риск от 

изхвърляне на радиоактивни вещества извън границите на зоната за превантивни 

защитни мерки. Характеризира се с действително или прогнозируемо значително 

повреждане на активната зона или на голямо количество отработено ядрено гориво 

/ОЯГ/ и/или изхвърляния, извън пределите на зоната за неотложни защитни мерки, 

водещи до дози, които превишават нивата за намеса, определящи прилагането на 

неотложни защитни мерки.  

Съгласно общите положения за осигуряване безопасност на атомните 

електроцентрали /ОБ-88/ към общите радиационни аварии се отнасят тези аварии, 

които са предизвикани от неотчетени в проекта изходни събития или от проектни 

изходни събития, съпроводени с допълнителни, в сравнение с проекта, откази на 

системите за безопасност. Възможни са от погрешни действия на персонала, които 

могат да доведат до тежки повреждания или разтопяване на активната зона. 

Атомната електроцентрала ―Черна вода‖ е разположена на река Дунав, на 

около 60 км. североизточно от територията на България. Въведена е в експлоатация 

през месец юли, 1996 год. Работи с един реактор, тип ―CANDU‖. 

Реакторът е канадски и е най-разпространения тип от т. нар.  ―Реактори с 

тежка вода под налягане‖. Съкращението ―КАНДУ‖, преведено от английски език, 

означава ―Канадски деутерий и уран‖. Характерно за този тип реактори е, че като 

забавител се използва тежка вода под налягане, а като топлоносител се използва 

обикновена или тежка вода под налягане. Топлоотделящите елементи могат да се 

подменят и при работещ реактор. 
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Техническите характеристики на реакторите ВВВР /АЕЦ ―Козлодуй‖/ и на 

―КАНДУ‖ /‖Черна вода‖/  

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на ВВЕР и КАНДУ 

№ Характеристика ВВЕР  CANDU /КАНДУ/ 

1 Гориво U-235 обогатен до 3-5 % Необогатен уран 

2 Забавител Обикновена вода Тежка вода  

3 
Топлоносител Обикновена вода 

Тежка вода или обикновена 

вода 

4 Радиоактивни  отпадъци Малко количество 

високоактивни отпадъци 

Голямо количество 

средноактивни отпадъци 

6 Налягане в работния 

контур 
15 Mpa 9 – 10 MPa 

7 Коефициент на 

реактивност 
 - VE + VE 

8 Количество гориво 37 тона 79,5 тона 55 тона 

9 Смяна на горивото Спиране за презареждане на 

всеки 12 до 18 месеца  

Презареждане  

по време на работа  

10 Мощност 440 мегавато 1000 мегавата 720 мегавата 

11 Разположение  Вертикално Хоризонтално 

12 Радиоактивни изотопи J-131, Cs-134, 

 Cs-137, Sr-90, 

 Ce-144, Te-99m 

J-131, Cs-134, Cs-137,  

Sr-90, Ce-144, Te-99m 

тритий , който е лесно 

разпространим, не може да 

се локализира и е силно 

радиотоксичен 

 

При ядрена авария в реактор тип ―КАНДУ‖ е възможно: 

 разхерметезиране на активната зона и изхвърляне на ядрено гориво в 

околната среда. 

 изтичане на топлоносителя и/или забавителя. 

 При възникване на ядрена авария с реактор от този тип ще се отделят същите 

изотопи, както и при авария с АЕЦ ―Козлодуй‖. Поради това при авария както в 

АЕЦ ―Козлодуй‖, така и при трансграничен пренос от Румъния, на територията на 

Бургаска област ще се прилагат едни и същи защитни мерки. Поради факта, че като 

забавител и топлоносител се използва тежка вода, при ядрена авария в реактор тип 

―КАНДУ‖ е възможно да се получи допълнително изхвърляне на тритий в околната 

среда под формата на пари. Утежняване на радиационната обстановка и 

допълнителни радиоактивни замърсявания ще се получат при валежи. В този случай 

основното замърсяване ще се получи във водните басейни, подпочвените води 

питейните водоизточници. Затова при мониторинга на замърсяванията с 

радиоактивни вещества е необходимо да се следи за замърсявания с тритий. 

По отношение на събитията, които имат значителни радиологични 

последствия при авария в АЕЦ, се разграничават три фази за вземане на мерки за 

защита на населението и околната среда. 

 РАННАТА ФАЗА започва от момента на установяване на възможността за 

непосредствено освобождаване на значително количество радиоактивни материали 

от източника и завършва с прекратяване на голямата част от отделянето им. 

Продължителността на фазата варира от няколко часа до няколко дни. 
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 СРЕДНАТА ФАЗА настъпва след ранната и може да продължи няколко дни или 

седмици. Не може да се направи рязко разграничение във времето от ранната фаза, 

тъй като става дума за отлагане на радиоактивни материали, измервания и решения 

за предприемане на необходимите мерки. В средната фаза обаче ще се разполага с 

резултати от по-обширни измервания на радиоактивността във въздуха, в почвата, в 

хранителните продукти и в питейната вода. Спектърът на отделените радионуклиди 

ще бъде по-добре изяснен. 

Терминът КЪСНА ФАЗА се използва, за да се установи времето, през което 

може да се прецени връщането към нормално състояние. Процесът на вземане на 

решения през тази фаза от развитието на аварията изисква не само радиационна, но 

и социална, икономическа и технологична информация. Контролът на хранителните 

продукти за населението и на състоянието на околната среда се извършва в късната 

фаза на аварията. 

 Като се има предвид, че границите на територията на Бургаска област се 

намират в посока югоизток и на разстояние, не по-малко от 400 км от АЕЦ 

―Козлодуй‖, и приблизително толкова от АЕЦ ―Черна вода‖ - Румъния, при 

определени метеорологични условия след авария в тези електроцентрали, 

радиологичното замърсяване ще налага провеждането на защитни мерки, 

съответствуващи на средната и късната фази от развитието на аварията.  

Мероприятията по защитата на населението от областта при такива 

обстановка ще произтича от изпълнението на целите и задачите, заложени в 

настоящия план, и в съответствие с указанията и разпорежданията, свързани с 

реализирането на Националния план за защита на населението в страната при 

възникване на радиационна авария. 

 В късните етапи от развитието на радиационната авария ще отсъства 

единствено кратко живеещия йод-131, чийто период на  полуразпадане е 8 дни. Той 

е много опасен за щитовидната жлеза в човешкия организъм, защото създава 

предпоставка за израждане на клетките в ракови. С това се обяснява провеждането 

на йодната профилактика сред населението веднага и непосредствено след подаден 

сигнал за радиационна авария. Провеждането на комплекс от противорадиационни 

мероприятия в по-късния етап от развитието на аварията, има за цел намаляване и 

свеждане до минимум влиянието на радиационните фактори върху човека и 

околната среда. 

 При най-тежка авария в АЕЦ възможността да бъдат изхвърлени всички 

радиоактивни вещества в околната среда, т.е. цялото количество на заложеното 

радиоактивно гориво, е малка. Около 20 % от радиоактивните вещества на ядреното 

гориво ще бъдат изхвърлени в околната среда.  При метеорологични условия - 

северозападен вятър и валежи от дъжд на територията на Бургаска област може да 

се получи различни по мащаби и степен радиоактивно замърсяване в късните етапи 

от развитието на аварията. 

 Радиоактивното замърсяване се дължи на въздействието на радиоактивния 

облак, от който върху земната повърхност се утаяват нереагирали части от ядреното 

вещество, под формата на радиоактивен прах. Последните предизвикват 

радиоактивно замърсяване на земната повърхност /почвите/, водата, атмосферния 

въздух, хранителните продукти. 

Биологическото въздействие на йонизиращите лъчения се оценява чрез 

еквивалентната доза лъчение и мощността на еквивалентната доза.  

Еквивалентната доза лъчение изразява действителната радиационна опасност 

при облъчване на живи организми с една и съща погълната доза лъчение от 

различни йонизационни лъчения. Измерва се в сиверти. Мощността на 

еквивалентната доза представлява нарастването на еквивалентната доза лъчение за 

определен интервал от време. Измерва се в сиверти за секунди. 
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При авария в АЕЦ очакваната мощност на еквивалентната доза ще бъде 

различна, в зависимост от географските дадености. В ниските /равнинните/ части се 

очаква мощност на еквивалентната доза 2 микросиверта за час, по високите части - 

до 10 микросиверта за час. 

Радиационните дози, получени от населението, вследствие на авария в АЕЦ, 

се определят от външното и вътрешното облъчване. Външното облъчване, като 

проявление на проникващата радиация върху живия организъм, е резултат от 

въздействието на гама - лъчението и неутронния поток. Алфа и Бета частиците имат 

ниска проникваща способност. 

 Външно и вътрешно е въздействието на йонизиращата радиация, в резултат 

от радиоактивното заразяване с частици, попаднали в живия организъм чрез 

въздуха, хранителните продукти и водата. 

 Очакваното въздействие на различните начини на облъчване, според техния 

принос, една година след аварията, ще бъде: 

 доза от външно гама и бета - облъчване при преминаване на 

радиоактивния облак - от 1 до 10 микросиверта  

 дози от вдишване на различни радионуклиди /без плутония/ - от 10 до 160 

микросиверта 

 доза от вдишване на плутоний - от 5 до 50 микросиверта 

 доза от вдишване на "горещи частици" - от 0 до 10 милисиверта 

 доза от радиоактивен прах и радиоактивни хранителни продукти 

/съдържание на цезий 134 и 137/ - от 1 до 60 милисиверта. 
 

 ИЗВОДИ 

 При авария в ядрен реактор на АЕЦ ще се прилагат мерки за защита на 

населението от областта, съобразно с фазите на аварията и конкретните 

метеорологични условия. Критерий за предприемането на една или друга мярка за 

защита е стойността на очакваната доза /дозовото натоварване/, която ще получи 

населението в резултат на радиационното облъчване, което може да бъде външно и 

/или/ вътрешно. Защитата на населението и околната среда ще произтича от 

изискванията, които ще се налагат от развитието на радиационната обстановка на 

територията на областта през средната и късната фази на аварията. 

 Сформираният при необходимост Щаб за координация при бедствия в 

Бургаска област пристъпва своевременно към ръководството, координацията и 

контрола на действията на всички изпълнителни общински органи, ведомства, други 

организации и обектови структури от областта по изпълнението на мерките, 

произтичащи от създадената радиационна обстановка. 

 В ранния етап на аварията радиационният контрол ще се основава на данни 

от измервания, свързани със самия източник на аварията и райони, непосредствено 

до него.  

В реални условия при авария в АЕЦ е необходимо ще се имат предвид 

конкретните обстоятелства и фактори, като: 

 Характер и мащаби на аварията; 

 Количество, състав и темп на радиоактивните изхвърляния; 

 Метеорологични условия; 

 Данни от радиационния контрол, относно авариралия реактор и относно 

радиационните характеристики на околната среда; 

 Разполагане на населението; 

 Характер на района - селскостопански или индустриален. 

Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при радиационни аварии - съгласно областния план за СНАВР. 
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РАДИОАКТИВНИ ИЗОТОПИ И ТЕХНИЯ ПЕРИОД НА  

ПОЛУРАЗПАДАНЕ СЛЕД АВАРИЯ В АТОМЕН РЕАКТОР 

№ по ред ИЗОТОП ПЕРИОД НА ПОЛУРАЗПАД 

1 Йод 131 8 дни 

2 Барий 140 12 дни 

3 Ниобий 95 35 дни 

4 Рутений 103 40 дни 

5  Желязо 59 45 дни 

6 Итрий 91 58 дни 

7 Цирконий 95 65 дни 

8 Церий 144 284 дни 

9 Рутений 106 1 година 

10 Цезий 134 2,1 години 

11 Стронций 90 28 години 

12 Цезий 137 30 години 

 

ВИДОВЕ ИЗМЕРВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ЛАБОРАТОРИЯТА ПО 

―РАДИАЦИОННА ХИГИЕНА‖ КЪМ   РИОСВ – БУРГАС 

1. Обща бета активност на хранителни продукти. 

2. Специфична активност на стронций - 90 в хранителни продукти. 

3. Специфична активност на цезий - 137 в хранителни продукти. 

4. Специфична активност на радий - 226 в хранителни продукти. 

5. Съдържание на естествен уран в хранителни продукти. 

6. Обща бета активност в почви. 

7. Специфична активност на стронций - 90 в почви. 

8. Специфична активност на цезий - 137 в почви. 

9. Съдържание на естествен уран в почви. 

10. Специфична активност на радий - 226 в почви. 

11. Обща бета активност на атмосферни отлагания. 

12. Специфична активност на стронций - 90 в атмосферни отлагания. 

13. Специфична активност на цезий - 137 в атмосферни отлагания. 

14. Степен на радиоактивно замърсяване на повърхности. 

15. Мощност на дозата и експозиционна доза при бета, гама и рентгеново 

лъчение. 

16. Специфична гама активност на хранителни продукти, почви и строителни 

материали. 

ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

Активност – Бк /бекерел/ 

Специфична активност – Бк/кг., л. 

Обемна активност – Бк/м
3
 

Доза – Гр /грей/ 

Мощност на доза – Гр/час 

Замърсяване на повърхност – частици/см. 2.мин.-1 

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

1.  Нискофонова стационарна апаратура УМФ- 1500 

Обхват – 1 – 3000 имп./мин. 

2 Нискофонова апаратура, тип НФЗА, обхват 1- 1000 000 имп./ мин. 

3. Апарат стационарен за измерване на радий, тип VА - М – 14 

Обхват – мах. 30000 имп./сек. 

4. Гама - спектрометрична апаратура за определяне на естествени 
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и техногенни радионуклиди. 

5. Рентген – гама дозиметър, тип М 2200 

6. Сцинтилационен радиометър, тип СРП – 68-01 

7. Радиометър 

ВИДОВЕ ИЗМЕРВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ЛАБОРАТОРИЯТА  ЗА 

РАДИАЦИОННИ ИЗПИТВАНИЯ ПРИ РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ - БУРГАС 

  1. Лаборатория за радиационни изпитвания при Регионална 

      лаборатория – Бургас 

      Бургас: тел/факс 056/813 209, тел. 056/830 619 

      e-mail&rlburgas@mbox.contakt.bg  

      GSM: 0889 270343 – Началник РЛ - Бургас 

  2. Апаратура 

  2.1. Система ―Silena‖ с HPGE детектор за недеструктивен     гама-спектрометричен 

анализ за съдържание на радионуклиди в твърди проби 

  2.2. Дозиметрична апаратура 

               В И Д             О Б Х В А Т ТИП ЗАМЪРСЯВАНЕ 

Гама дозиметър FAG 

FH 40 F2 

0,01 микроСиверти /час 

- 9,99 милиСиверти/час 

Мощност на Експозиционната 

доза( гама фон ) 

Алфа-,бета-, гама-монитор 

СONTAMAT FHT 111 M 
      0 - 1999 Imp/s (1/s) 

Повърхностно алфа-,бета-, 

гама-замърсяване 

  3. Измервания 

   3.1. Радиационен гама-фон 

  3.2. Повърхностно замърсяване на почвата и други  

  повърхности 

   3.3. Гама-спектрометрични анализи на почви, храни,  

  растителни, аерозолни и други твърди проби  

 4. Единици 

МикроСиверти/час 

Бекерели/кв.см /Bq/см
2
/  

Бекерели/кг /Bq/кg/  

  Бекерели/куб.м. /Bq/м
3
/ 

Дозови критерии за вземане на решение за защита на населението 

Nо Предотвратима 

ефективна доза 

Период от време  Задължителни защитни 

мерки 

1.  

до 5 mSv 

  

1 година 

Уведомяване на 

населението и мерки за 

защита без укриване 

2. 
 10 mSv  48 часа 

Укриване и защита на 

органите на дишането 

3. 50 mSv  7 денонощия Временна евакуация 

4. 100 mGy погълната доза 

на щитовидната жлеза 
48 часа Йодна профилактика 

5. 30 mSv  1 месец Временно преселване 

6. 
10 mSv  1 месец 

Прекратяване на 

временното преселване 

7. 1000 mSv  за времето на живот  Постоянно преселване 

 

!!!!!!!! Допустимото годишно натоварване на човешкия организъм за 

населението в мирно време е 1 милисиверт/ година ( годишна ефективна доза) 
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ПРЕПОРЪКИ 

ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

СТРАНАТА ПРИ ОБЩА АВАРИЯ В АЕЦ 

1.Да се диша предимно през носа /секретите да се изплюват, а не да се 

поглъщат/. При запрашен въздух да се диша през навлажнена кърпа, памучна 

марлена превръзка и др. 

2.Прозорците на обитаваните помещения при запрашване на въздуха да се 

държат затворени. При влизане в тях задължително  да се свалят обувките и да се 

сменя облеклото /изкуствените тъкани се замърсяват повече/. 

3.Да не се мете. Да се почиства често чрез забърсване с влажен парцал. При 

използване на прахосмукачка, изходящата струя да се насочва вън от помещението 

или да се филтрира допълнително през мокра тъкан. 

4.По-често да се измиват ръцете, косата и краката, респективно цялостно 

изкъпване. Да се преустанови къпането и миенето в открити водоеми и плувни 

басейни. 

5.Изпраните дрехи да се сушат в закрити помещения /бани, остъклени 

балкони, закрити сушилни/. 

6.Хранителните продукти и готовите ястия да се държат в затворени съдове, 

кутии или пликове /да се има предвид, че пластмасовите кутии и полиетиленовите 

пликове се замърсяват повече отвън, поради електростатичното привличане на 

праховите частици/. 

7.Да не се консумират листникови зеленчуци /салати, марули, спанак, лозови 

листа, пера от пресен лук, чесън и други/. 

8.Децата да консумират предимно мляко на прах. 

9.Да се спре извеждането на децата извън домовете, детските заведения и 

училищата. Забранява се провеждането на масови мероприятия на открито. 

10.  При данни за повишена радиоактивност на питейната вода да се 

консумират минерални води или води от бактериално чисти водоизточници. 

11.  Използването на препарати за йодна профилактика да става само по 

изричните указания на медицинските органи. 

12.  Всички животни да се приберат в оборите, като същите по най-бързия 

начин се херметизират. 

13.  Храненето на животните да започне с навлажнен концентриран и груб 

фураж. Водопоя да се извършва само от закрити водоизточници. 

14.  Всички открити фуражи и открити кладенци да се херметизират с 

полиетилен и други подръчни средства. 

15.  Да се ограничи движението на личните МПС, особено по черни и прашни 

пътища, а при необходимост движението  да става при затворени прозорци на 

превозното средство. 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЙОДНА ПРОФИЛАКТИКА – ДОЗИ НА ДЕН 

Вид и възраст  

на населението 

Стабилен йод 

[mg] 

Калиев йодид 

[mg] 

Таблетки 

250 мг/броя/ 

Новородени до 1 месец 12,5 16,25 - 

От 1 месец до 5 год. 25,0 32,50 1/8  

От 3 год. до 16 год. 50,0 65,0 1/4 

Възрастни – без бременни жени 100,0 130,0 1/2 

Бременни в първите 3 месеца 50,0 65,0 !/4 

Кърмачки –до 1 месец след 

раждане 
50,0 65,0 1/4 
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ЗАБЕЛЕЖКА 

1.Йодната профилактика е ефективна над 90%, само, ако се започне 2 часа 

преди попадането на радиоактивен йод в организма. Приемането на йод 2 часа след 

попадането на радиоактивния йод в организма, ефективността от проведената 

профилактика е под 10%. 

2. Не се допуска увеличаване на дозите или едновременното приемане на 

йодна тинктура вътрешно. 

3.Бременните жени и кърмачетата приемат не повече от две дози, 

новородените бебета- само една доза. 

4.Годността на таблетките се определя по техния цвят – трябва да са 

снежнобели. Потъмнелите и пожълтелите таблетки са с понижена ефективност на 

действие. 

5.Допуска се еднократно приемане на 50 капки йодна тинктура - за възрастни 

или 10 капки - за деца, вместо йодни препарати, само за лица без стомашно-чревни 

неразположения. 

6.Ефектът от приемане на йод след 5- тия ден от заразяването е минимален. 

Не се допуска продължаване на йодната профилактика повече от 7 дни.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ЙОДНИ  ТАБЛЕТКИ 

Моля, прочетете внимателно инструкцията за съхранение и консумация на 

йодни таблетки и стриктно спазвайте описаните в нея положения. Ако имате 

въпроси се обръщайте към здравните заведения и към органите на ОУ „ПБЗН‖ – 

МВР .  

В никакъв случай не употребявайте йодните таблетки произволно.  

Общи сведения за йодните таблетки 
Таблетките са произведени от австрийската фирма ―Lannacher Heilmittel Ges‖ 

m.b.H, a-8502 Lannacch, Austria.  

Съдържание: 

1 таблетка съдържа: 65 mg калиев йодид, съответстващ по съдържание на 50 

mg йод. 

Приложение на йодните таблетки 
Йодните таблетки се пият с цел профилактика за защита на щитовидната 

жлеза от поемането и натрупването в нея на радиоактивен йод след авария в атомна 

електроцентрала. Поемането на йодните таблетки намалява и даже елиминира риска 

от рак на щитовидната жлеза вследствие на натрупване на радиоактивен йод в нея.  

Внимание! Йодните таблетки се вземат само в дозировката, описана в 

таблицата след решение за вземането им от оторизираните органи: 

- за населението – Министерство на здравеопазването и „ПБЗН‖ – МВР ; 

- за персонала на АЕЦ – от Ръководителя на аварийните работи. 

Същите определят времето на започване на профилактиката и нейната 

продължителност.  

Кой трябва да взима йодни таблетки:  

- децата и подрастващите (до 16 години); 

- бременните жени и кърмачките; 

- населението от 17 до 45 годишна възраст.  

Забранява се вземането на йодни таблетки от:  
- хора, страдащи от алергия към йода; 

- херпетиформен  дерматит; 

- пемфигус вулгарис; 

- миотониа конгенита;  

- алергичен васкулит.  
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Йодните таблетки се вземат по лекарско предписание при следните 

заболявания: 

- нарушение на функциите на щитовидната жлеза; 

- бронхиална астма; 

- бъбречна недостатъчност; 

- имунна недостатъчност. 

Децата под 1 годишна възраст, бременните жени, кърмачките и хората, 

страдащи от нарушение на функциите на щитовидната жлеза трябва да вземат 

йодните таблетки под лекарски контрол. 

Начин на употреба 
За да се избегне или намали нежеланото дразнене на стомашния тракт 

йодните таблетки се вземат след ядене, като се натрошават и се поемат с много 

течности. 

ЧАСТ  ВТОРА 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С РАДИОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ 

ОБХВАТ 

Тази част на Плана се отнася до организиране действията на силите и 

средствата от Бургаска област за ликвидиране на последствията от възникнали 

инциденти и аварии с радиоактивни източници. 

ЦЕЛИ 

1. Да се намали риска и да се намалят или ликвидират последствията в случаи  

на аварии с радиоактивни източници. 

2. Да се предотвратят детерминистичните ефекти за здравето на населението, 

като се предприемат действия преди или скоро след излагането на лъчение. С 

реализирането на ответни мерки за населението и работещите, индивидуалните дози, 

получени от тях в случай на авария, да са под-детерминистичните здравни ефекти. 

ВЪЗМОЖНИ АВАРИИ С РАДИОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ ИЛИ МАТЕРИАЛ 

Авариите с радиоактивни източници обхващат широк диапазон и могат да 

бъдат резултат от:  

 Намерени радиоактивни източници или материал 

 Замърсени площи или предмети 

 Загубени или липсващи източници  

 Източници без защита 

 Аварии в лаборатории, промишлени или изследователски обекти  

 Аварии с транспортни средства, превозващи радиоактивни източници   

Радиоактивните материали, под формата на закрити радиоактивни източници, 

се използват в промишлеността, медицината, изследователската и преподавателската 

дейност, както и като потребителски продукти. Тези източници се използват в 

радиографията, в установки за стерилизация, при радиотерапия и в нуклеарната 

медицина, в промишлеността при сонди, нивомери, дебеломери, плътномери и 

влагомери, антистатични устройства, осветителни тръби, както и в пожаро-

известителните датчици. Тези източници имат широк обхват от активности . 

Замърсяването с алфа-лъчители, като например плутоний и америций, е 

специален случай при категоризирането на авариите. Аварии от този тип могат да 

възникнат например при транспорт на радиоактивен материал, при захранвани с 

плутоний сърдечни стимулатори, или при незаконен трафик на радиоактивни 

материали. Плутоният е много опасен при инхалиране и е труден за детектиране със 

стандартно използваната апаратура за детектиране. 

Изгубени, откраднати или поставени на погрешно място източници са 

специален случай при авариите с радиоактивен материал. Опасността за населението 
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ще зависи от общата активност на източниците. Трябва да се отчита  фактът, че 

източникът може да бъде притежаван от хора, които не познават неговата природа и 

не знаят опасността от него. Боравейки с такъв източник от вероятността да бъде 

разрушен или разпръснат може да възникне радиоактивно замърсяване.  

Издирването на изгубени източници с апаратура за радиационен мониторинг е 

ефективно за високоенергетичните гама източници, т.е. източниците, използвани в 

промишлената радиография и медицинската радиотерапия. Ефективността на 

търсенето ще зависи от чувствителността на радиометричната апаратура, общата 

активност на източника и неговата защита. Апаратурата с високообемни  кристали от 

натриев йодид дава възможност за регистриране на лъчение от източник от 

няколкостотин метра разстояние, освен ако източникът не е в своя защитен. 

контейнер. 

Уредите, създаващи йонизиращо лъчение, основно рентгенови лъчи или 

ускорителите на частици, също широко се използват в промишлеността, медицината 

и научните изследвания. Мощността на дозата, създавана от тях, е много по – висока 

от тази, създавана от всички  други радиоактивни източници, които се използват.  

В света ежедневно  се извършват транспортни операции, свързани с транспорт 

на радиоактивни източници или  радиоактивен материал. Всички  форми на 

транспорт, т.е. автомобилен, железопътен, въздушен или воден, се използват в 

различна степен.  

Основният проблем при планирането  в случай на транспортни аварии е, че те 

могат да възникнат навсякъде. Затова трябва да има готовност и координация за 

действие на национално ниво.  Друга особеност на транспортните аварии е, че освен 

водачът на транспортното средство и съпровождащия го екип , непосредствено  

изложено на опасност може да бъде и населението в близост до аварията.  

Действията при авария, свързана с ядрено оръжие, са усложнени и от друг  

тип опасност, свързана с разпръскването на плутоний, обогатен уран или други 

специални ядрени, както  и експлозивни материали, берилий и други токсични 

материали.  

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С РАДИОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ 

1. Сформиране на авариен екип 

При авария с радиоактивен източник на територията на областта се сформира 

авариен екип, в който се включват специалисти от: 

 Експертните групи от състава на сформирания Щаб за координация при 

бедствия в Бургаска област; 

 ОУ „ПБЗН‖ – МВР – Бургас;  

 Службите ―Контрол на опасните средства‖ /КОС/ към поделенията на МВР; 

 Регионалната лаборатория /РЛ/ - Бургас  на МОСВ; 

 РИОСВ – Бургас; 

 Поделенията на МВР - ОДМВР и РУМВР;  

 Поделенията на НСБОП /в случаите на незаконен трафик или кражба на 

радиоактивен източник/; 

 РС„ПБС‖ - при опасност от пожар или наличие на пожар с радиоактивни 

източници;  

2. Процедури за действие при аварии с радиоактивни източници 

2.1. Общи положения 

 Определят се условията на аварийната ситуация 

 Определя се типа на източника или опаковката, която го съдържа /или типа 

на липсващия източник/ 

 Определя се преобладаващата опасност от облъчване от източника 

 Определя се степента на опасност 
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 Предприемат се мерки за ликвидиране на аварийната ситуация 

3. Действия в случай на намерен източник, нелегален трафик на 

радиоактивен мате-риал, лабораторни инциденти, разпръснати източници или 

радиоактивно замърсяване на площи 

Степента на риска в такива случаи зависи от природата и активността на 

източника, които първоначално може и да са неизвестни. При ликвидиране на 

аварийната ситуация се процедира по следния ред: 

 Уведомява се Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/ и оперативния 

дежурен в ситуационния център на „ПБЗН‖ 

 Проверява се достоверността на сигнала и се събира първична 

информация за вида и координатите на аварията; 

 Спасяват се приоритетно лица, претърпели поражения; 

  Ликвидират се конвенционалните опасности /например пожар/; 

  Изолира се източника или замърсяването; 

  Установява се периметър на сигурност на безопасно разстояние;  

  Определя се степента на опасност от източника; 

  Отделят се лицата, които  потенциално са замърсени и се извършва 

мониторинг на замърсяването; 

  Провежда се защита на аварийните екипи; 

  Извършва се радиационен контрол; 

  Ограничава се разпространението на замърсяването; 

  Дават се препоръчителни защитни мерки след радиологична оценка от 

специалист; 

  При изолиране или откриване на източника или замърсяването, се 

предприемат мерки за прибирането му, или дезактивиране на замърсяването; 

  Прибира се източника или на получените радиоактивни отпадъци за 

загробване. 

При случай на незаконен трафик на радиоактивни материали, кражба на 

радиоактивни източници и други криминални деяния, ръководството на дейностите 

се поема от поделенията на НСБОП. 

4. Действия при авария с липсващ източник 

Липсващ или изгубен източник може да представлява сериозна опасност за 

представители на населението. Приоритетно в този случай първо се открива 

местонахождението на източника, както и лицата, които е възможно да са боравили с 

него. При авария с липсващ източник се предприемат следните действия: 

 Собственикът на източника уведомява органите на ОД-МВР; 

 Съгласно Плановете за взаимодействие на силите и средствата в областта 

информацията се предава по схемата за оповестяване до Щаба за координация при 

бедствия в Бургаска област; 

 Уведомява се Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/; 

 Събира се информация за липсващия източник /тип, активност, 

характеристики, физически и химически характеристики/ – по документи и по 

показания на собственика; 

 Оценява се степента на опасност; 

 Прави се оценка на радиологичния риск от НЦРРЗ. Според преценката за 

опасност за населението се предприемат следните действия 

Уведомяват се болниците и се изисква информация за пациенти със 

симптоми за радиационно облъчване или замърсяване; 
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Със съдействието на медиите се информира населението за липсващия 

източник, как може да бъде разпознат, какво да се прави когато бъде открит и към 

кого да се обърнат  при  намирането му; 

На основата на извършеното разследване се изготвя стратегия за 

търсенето на източника. В него участват  собственика на източника, полицията и 

специалист по радиологичен контрол. Екипът за издирване трябва да е съставен от 

обучен в разпознаването и измерването на радиоактивни източници персонал. 

Членовете на екипа трябва да са снабдени с индивидуални дозиметри; 

Използва  се апаратура за радиационно разузнаване, подходяща за типа и 

енергията на търсения източник; 

При издирване на източника се спазват условията за минимално излагане 

на облъчване на издирващия екип; 

При откриване на източника  се вземат мерки за безопасното му 

прибиране, като първо се осигурява защитата на населението в близост до мястото на 

откриването;  

При откриване на източника се уведомява населението /ако са били 

предприети мерки по оповестяването му преди това/; 

Ако е наложително се извършва деконтаминиране на замърсените лица и 

се насочват към болнични заведения, специализирани в областта на лечение на 

радиационни поражения; 

Извършва се контрол върху безопасното прибиране на източника, 

операциите по деконтаминиране на района. 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ 

1. Възстановяване/ изграждане на съоръжения-държавна собственост. 

1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или 

изграждане; 

- данни за случили се аварии в АЕЦ; 

- процент на осигуреност на населението с ИСЗ; 

- процент на осигуреност на населението с КСЗ; 

- състояние на наличните защитни съоръжения за населението; 

- състояние на оборудването на ЗС за населението; 

- състояние на наличните пунктове за управление; 

- състояние на оборудването на пунктовете за управление 

- степен на опасност за населението и националното стопансктво; 

- изготвена експертиза; 

1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане; 

В Бургаска област има изградени защитни съоръжения за укриване на 

населението с общ капацитетет за 22 770 човека, като 80 % от капацитета е на 

скривалищата в гр. Бургас. По-голямата част от защитните съоръжения са в добро 

състояние и могат да се ползват по предназначение. Изградените ПРУ в жилищни 

блокове в областта имат капацитет за укриване общо на 48 605 човека, но същите са 

в преобладаващо лошо състояние.  

При приемане на Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване 

на КСЗ ще бъдат вземат мерки за изграждане на допълнителни защитни съоръжения 

и увеличаване процента на осигуреност на населението. До приемане на наредбата 

недостигът на защитни съоръжения се предвижда да се компенсира чрез 

приспособяването на подходящи избени помещения. 

Необходимо е уточняване на състоянието на наличните пунктове за 

управление, тяхната собственост и поддръжка.  

Съоръжения за възстановяване или изграждане: 
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- рехабилитация на пункта за управление в – гр. Бургас; 

- рехабилитация на пунктовете за управление във всички общини; 

- възстановяване на защитно съоръжение галериен тип в Морската градина на 

гр. Бургас; 

 1.3 Отговорни областни звена и длъжностни лица от областната 

администрация за осъществяване на дейността. 

Със заповед на областния управител се назначава комисия от експерти за 

определяне на съоръжения за възстановяване и изграждане. Съгласно наръчник за 

изисквания към оценката на риска и съществени изисквания към обема и 

съдържанието на експертизите за ПОО се изготвя Предваритена оценка на 

обследваното съоръжение предвидено за възстановяване. Включват се представители 

от: 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител, 

Директор на дирекция АКРРДС; гл. експерт ОМП; 

От ОУ „ПБЗН‖- Бургас - Началник отдел ―ОЦ‖; 

От РИОСВ - експерт, определен със заповед на директора; 

От Общините - Ресорни заместник кметове 

 2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни 

обекти и съоръжения, имащи отражение върху повече от една община. 

2.1 Определяне на критичните и потенциално опасни обекти в областта, за 

които е необходимо изготвяне на експертизи; 

-   Водоснабдителни системи - водоизточници, водоеми и водопроводна мрежа 

в областта;  

2.2 Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

От ОУ „ПБЗН‖- Бургас - Началник отдел и ОЦ, гл. инспектори; 

Собственици на съоръжения, ползватели; 

От ―Напоителни системи‖ ЕАД – клон Бургас – експерт; 

От В и К Бургас ЕАД – ръководител направление; 

От Общините - експерти, определени със заповед на кмета; 

От Областна администрация - Ресорен заместник областен управител, 

Директор АКРРДС, гл. експерт ОМП. 

 3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране и населението. 

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; 

Като компоненти на системите за наблюдение, ранно предупреждение и 

оповестяване на територията на общината могат да се посочат: 

- за наблюдение - на метеорологичните процеси и гама-фона от Национален 

институт по метеорология и хидрология при БАН – филиал Варна, за 

метеорологични прогнози от Хидрометеорологична обсерватория – Бургас; 

-        Постове за радиационно наблюдение и оповестяване 

На лице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и 

обмен на данни от оперативния дежурен в ОСС към всички сили и средства, имащи 

отношение при управлението при кризи и ликвидирането на последствия от 

радиоционно заразяване или замърсяване на околната среда. 

Класификация на уредите за измерване на йонизиращи лъчения 

По вида на измерваното лъчение те са: за ,  - частици, за бързи и топлинни 

неутрони, за  и рентгеново лъчение 

 По предназначение са: 

 - Дозиметри - предназначени за измерване на дозата и мощността на дозата. 

Подразделение на тях са рентгенометрите с които се измерва експозицията и 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

193/279 

мощността на експозицията; 

 - Радиометри - предназначени за измерване на активността на радиоактивното 

вещество и плътността на потока от радоактивни частици и с тях се измерва 

радиоактивното замърсяване; 

- Спектрометри - уреди, разпределящи лъченията по енергии във вид на 

пикове, съответстващи на интензивността на лъчението. От анализирания спектър на 

лъчението се определят вида и активността на радионуклидите в изследваното 

вещество; 

- Универсални уреди - за едновременно или последователно измерване на 

няколко величини, характеризиращи лъчението; 

- Радиационни уреди за контрол – за производствени процеси; 

 По мястото им на използване са: преносими, стационарни, индивидуални, 

лабораторни 

Основни характеристики на уредите - дават се в проспекта на уреда: 

- измервана величина 

- обхват на измерване 

- вид на детектора 

- енергийна зависимост 

- температурна зависимост 

- точност 

- захранващо напрежение 

- размери 

- маса 

Градуировка на дозиметрични и радиометрични уреди 

От голямо значение е достоверността и надежността на измерванията на 

йонизиращите лъчения. Необходимо е резултатите от измерванията с различните 

уреди да са съпоставими. Науката, която осигурява единството и точността на 

уредите, методите и измерванията, се нарича метрология. 

В България се извършва градуировка (калибриране) на уредите за 

дозиметричен контрол по конкретни градуировъчни схеми в лаборатория по 

метрология на йонизиращите лъчения към Медицинска академия - болница "Царица 

Йоана". На уредите в подразделенията на ОУ „ПБЗН‖ градуировка се извършва в 

техническите работилници на „ПБЗН‖ в с. Локорско и гр. Велико Търново. 

Градуирането на уредите (проверка на точността на измерване) се прави с 

образцов (точен) източник, по съответна схема на различни разстояния трябва да 

дадат определени стойности. След градуирането на уреда се издава сертификат за 

метрологична проверка за съответната година (градуирането/калибрирането се 

извършва веднъж годишно). С тази проверка показанията на прибора са с 

гарантирана точност и той може да служи за държавни измервания. Винаги след 

измерванията се цитира вида на прибора, с който е направено измерването и номера 

и датата на свидетелството за държавна проверка. На прибора се слага лепенка за 

годината на тази проверка. 

3.2 Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация; 

- Изграждане на мониторингова станция за измерване на радиационния фон - 

чрез МОСВ за обмен на данни между оперативните дежурни в съседни общини за 

състоянието на гама-фона с незабавна информация за потенциално нарастващи 

стойности. 
В системата на МОСВ се извършват постоянни наблюдения за стойностите на 

радиационния гама фон, чрез Национална автоматизирана система за непрекъснат 

контрол на радиационния гама фон. Автоматизираната система има за цел:  

 Надеждно откриване и ранно оповестяване на инцидентни отклонения в 

естествения радиационен гама фон на територията страната;  



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

194/279 

 Осигуряване на оперативна информация в случай на радиационни аварии, 

необходима за предприемане на необходимите действия за защита на населението и 

околната среда;  

 Осигуряване на възможно най-ранна информация за съседни страни в 

случай на радиационна авария, даваща възможност за прилагане на подходящи 

мерки в защита на тяхната околна среда и население.  

Системата се състои се от 26 Локални мониторингови станции (ЛМС) за гама-

фон, обхващащи цялата територия на страната. По-голяма част от станциите са в 

Северна България и около АЕЦ ―Козлодуй‖, за покриване на най-често 

наблюдаваните преноси на въздушни маси от север. С ЛМС по южната ни граница е 

осигурена възможност за предоставяне на информация на Гърция и Турция. За да 

има възможност за прогнозна интерпретация на данните за радиационния гама-фон, 

част от ЛМС са снабдени с Автоматични метеорологични станции и извършват 

допълнително измерване на основните метеорологични параметри. 

Изградената Национална автоматизирана система обезпечава с данни в реално 

време Националния ситуационен център при „ПБЗН‖- МВР София и Агенцията за 

ядрено регулиране. 

При аварийни ситуации, както от локален, така и от глобален характер, се 

използва Мобилна мониторингова станция, оборудвана с метеорологична апаратура 

и измервателна техника ―in situ‖, намираща се в постоянна радиовръзка с МОСВ.  

Резултатите от непрекъснатите наблюдения показват, че радиационния гама-

фон през годината е бил в границите на характерните фонови стойности за 

съответния пункт и конкретните метеорологични условия. 

Уреди за измерване на гама-фона в областта –  УПЗАТ WN 04,  портативен 

детектор HDS-100GN Ел. дозиметър RDS-110, Дигитален дозиметър ADOS и 

Identifinder. 

 3.3. Длъжностни лица от териториалните структури на министерства и 

ведомства за осъществяване на дейността. 

- за ранно предупреждение – по линия на държавното оповестяване за кризи 

от невоенен и военен характер, чрез дежурните по ОбСС в общините; 

- по линия на „ПБЗН‖ – за авария в АЕЦ или увеличаване стойностите на 

гама-фона на територията на страната, на няколко общини или области, чрез факс и 

дежурните по ОСС в областта; 

- за оповестяване – чрез оперативния дежурен ОСС и ОЦ за администрацията и 

населението на областта;  

-  от пресцентъра на Областна администрация, чрез местните средства за 

масово осведомяване; 

- За Бургаска област - от дежурните по ОбСС чрез ежедневни измервания на 

гама-фона; 

При радиационна авария, в зависимост от обстановката и възможностите, и 

доколкото това не застрашава националната сигурност, информацията съдържа 

следните данни: 

 - момент и място на възникване на аварията; 

 - данни за ядреното съоръжение, обекта с източник на йонизиращо лъчение 

или дейността; 

 - предполагаемата или установена причина за аварията и прогноза за 

развитието й по отношение на изхвърляне на радиоактивни вещества в околната 

среда; 

 - общи характеристики на изхвърлените радиоактивни вещества, включително 

вероятната физична и химична форма, действителни количества, състав и други 

характеристики на изхвърлянето; 

 - информация за метеорологичните и хидрологичните условия и прогнози; 
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 - резултатите от радиационния мониторинг и анализи на хранителни 

продукти, фуражи и питейна вода; 

 - предприетите или планирани мерки за защита и информиране на 

населението; 

 - прогнози за разпространението на изхвърлените в околната среда 

радиоактивни вещества и за отлаганията им. 

 4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 

населението; 

4.1. Отговорни длъжностни лица от областната администрация за 

организиране и провеждане на обучението; 

Областният управител организира и отговаря за обучението на областната 

администрация за начините на поведение и действие при бедствия и аварии и 

изпълнение на необходимите защитни мерки.  

Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи организират 

обучение на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни 

структури за изпълнение на дейности по защитата. 

Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи се обучават от 

Национален учебен център - гр. Монтана. 

През последните десет години бяха проведени много международни учения за 

ядрени аварии и беше натрупан голям опит във важните сфери на готовността при 

кризи и управлението на кризи. За да осъществи по-ефективно планиране, 

провеждане, анализ и огласяване на резултатите от международните учения за 

ядрени аварии, Комисията за Реагиране при Ядрени Аварии на Международните 

Агенции / КРЯАМА/, със Секретариат осигурен от МААЕ, служи като 

координираща точка за тези дейности. КРЯАМА се състои от представители от 

съответните международни, между-правителствени организации, които участват в  

готовността за реагиране и/или управлението при ядрени кризи, включително 

Европейската комисия /ЕК/, Международната Агенция за Атомна Енергия /МААЕ/, 

Агенцията за Атомна Енергия на Организацията за Икономическо Сътрудничество и 

Развитие /ААЕ/ОИСР/, Офиса на Обединените нации за координиране на 

хуманитарните въпроси /ОСНА/, Световната Здравна Организация /СЗО/ и 

Световната Метеорологична Организация /СМО/. 

На практика членовете на всяка организация, която иска да проведе 

международно учение за реагиране при ядрени аварии, разработват свой формат и 

серии от цели на обучението. След това те се дискутират в КРЯАМА и други 

международни организации, които искат да участват при планирането и 

спонсорирането на подобно учение, разработват свои собствени, допълнителни цели. 

Одобрява се формат, който съдържа тези цели и целите се събират така, че да 

формират първоначалното предложение за подобно учение. Всяка спонсорираща 

организация след това кани националните си членове да участват в съвместното 

учение и да спрат вниманието си върху някои от предложените съвместни цели. 

Анализът на поуките и опита след учението също се координира и резултатите се 

съобщават на участниците чрез техните спонсориращи организации. 

Последният цикъл от семинари по проекта на Програмата на ООН за развитие 

―Отговор на внезапни кризи‖ беше предназначен за спасители от отдели  

―Ааварийно-спасителни дейности‖ специализиран курс по Радиационна защита в 

периода 17.08.2006 - 31.08.2006 г. в гр. Монтана – Център за професионално 

обучение. Обучението имаше за цел  повишаване капацитета на служителите на 

„ПБЗН‖, които най-пряко участват в отговора на бедствията и възстановяването след 

тях. Темите бяха насочени към придобиване на по-задълбочени теоретични познания 

и практически умения от участниците за подготовка, реакция и управление на 

бедствия и аварии и възстановяване на щети, породени от тях.  
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Лектори на семинарите бяха служители и експерти от Българска академия на 

науките и Агенцията за ядрено регулиране. 

Регионален инспекторат по образование - Бургас отговаря за обучение на 

учениците от училищата за поведение и действие при радиационна авария. 

Методическата помощ се оказва от Началник ОУ на „ПБЗН‖. 

4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между 

органите за управление, съставните части на Единната спасителна система и 

населението при бедствия/аварии; 

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 промишлена авария. Ученията се провеждат 

за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на 

единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при 

радиационна авария. Тренировките и ученията се провеждат: 

по заповед на Министъра на вътрешните работи; 

по план на „ПБЗН‖- МВР София; 

по заповед на Областния управител на Бургаска област; 

по план на ОУ „ПБЗН‖- Бургас;  

Обучението на населението за начините на поведение и действие и 

изпълнението на необходимите защитни мерки при радиационна авария се 

организира от кметовете на общини като обучение по желание. 

4.3. Източници на финансиране. 

 Финансирането се осъществява:  

-   съгласно годишния план от Националната програма за защита при 

бедствия;  

-   републикански бюджет /за доброволните формирования/; 

-   общински бюджети /органи за управление, общинска администрация и 

населението/; 

-   бюджетите на юридически лица и еднолични търговци – за обектите им 

/работещо население/; 

-   други /спонсорство, дарения и др./. 

 5. Дейности за намаляване на риска. 

Действията и мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от 

авария се планират, определят и прилагат въз основа на оценката на радиационния 

риск, категорията на радиоактивния източник, обекта или дейността пораждащи 

риска, както и от класа на аварията: 

-  периодична проверка  за състоянието и поддържането на обектовите  скривалища; 

-  картотекиране и  периодична проверка  за състоянието и поддържане на 

изградените противорадиационните укрития (ПРУ) в областта; 

- поддържане на разчет на подходящите помещения, определени за приспособяване 

като противорадиационни укрития и укриване на населението  

- органите за управление и силите, определени за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи се осигуряват на 100% с индивидуални 

средства за защита на дихателните органи и кожата; 
- осигуряване на населението от областта с индивидуални средства за защита 

и разчет за раздаването им.; 

- неосигуреното с противогази население при заразяване на въздуха с 

радиоактивни вещества ползва подръчни средства за защита – памучно марлени 

превръзки; 

-  актуализация на телефоните за връзка; 
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- проверка на протичането на информация между областния управител, 

дежурните по ОбСС, дежурния по ОСС, екипите от основните съставни части на 

Единната спасителна система; 

- изготвяне на указания - правила за гражданите за действия при авария в 

АЕЦ, трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване или от източници на 

йонизиращо лъчение и начин на изготвянето на памучно марлени превръзки;  

- подготовка на заявки за доставка и монтиране на видно място на 

мониторингова станция за измерване на радиационния фон; 

-  поетапно подновяване запасите от ИСЗ; 

- приемане и обнародване на Наредбите за реда за изграждане, поддържане и 

използване на КСЗ и реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, 

предоставяне и отчитане на запасите от ИСЗ; 

- поддържане в техническа изправност на сиренно-оповестителната система в 

областта. 

Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при аварии с радиоактивни източници- съгласно областния план за 

СНАВР. 

ОПИС 

на складовете с наличните в тях индивидуални средства за защита 

№ 

Местонахождение на 

складовете 

В това число 

ГП ДП ДК ИП-5 ОВП 

1 Айтос 7290 6970 275 34 2593 

2 Бургас 55155 31890 1447 144 6325 

3 Камено 5537 1469 215 16 975 

4 Карнобат 9092 4948 410 26 2440 

5 Малко Търново 588   97   372 

6 Несебър 1767 2880 400 6   

7 Поморие 2260 20 573 8 90 

8 Приморско 280 220 30   72 

9 Руен 3117 4240 362     

10 Созопол 4560 2456 418 14 1120 

11 Средец 6940 1010 251 18 2427 

12 Сунгурларе 6000 1000 256 4 1237 

13 Царево 1200 740 75 6 301 

14 Склад с. Ахелой 45751 3294     2731 

  Общо 14 9537 61 137 4 809 276 20 683 
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ПОТЕНЦИАЛНО-ОПАСНИ  ОБЕКТИ ИЗПОЛЗВАЩИ И СЪХРАНЯВАЩИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

В БУРГАСКА ОБЛАСТ 

№ 

ФИРМИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНА 

Източници на йонизиращи лъчения 

Съоръжение Изотоп Начин на 

съхранение 

 
Забележка Вид Коли-

чество 

Вид Активност 

единична обща 

1 Техническа диагностика Бургас-

ЕООД- база "Лукойл-Нефтохим-

Бургас "- АД 

Гама- 

Дефекто- 

скопи 

 

6 бр. 

 

Иридий 

192 

 

1,11ТБк 

 

6,66 ТБк 

 

хранилище 

 

2 "ГАМА"- ООД- Бургас к-с 

"Славейков" бл.1б вх.12-13 

Община Бургас 

Гама-

дефектоскопи 
 

2 бр. 

 

Иридий192 

 

1,85 ТБк 

 

2,70 ТБк 

 

хранилище 

 

3 Радиологично отделение при КОЦ - 

Бургас 

Бул."Демокрация"№86 

Община Бургас 

Глидери- 

3бр. 

контролен- 

1бр. 

 

3 бр. 

 

1 бр. 

Цезий137 

 

Стронций 

90 

5.95ГБк/ I-ви 

7.62ГБк/ II-ри 

8.48ГБк/ III-

ти 

22,05 ГБк 

Общо за 

трите 

глидера 

 

 

 

хранилище 

 

4 Установка за телегаматерапия при 

КОЦ- Бургас 

Община Бургас 

"РОКУС" М  

1 бр. 

Кобалт 60 286ТБк 286ТБк Вграден в апарата  

5 Отделение по нуклеарна медицина 

при „Комплексен онкологичен 

център‖ - Бургас 

Община Бургас 

Открити 

РАВ 

Генератори 

Хипуран 

китове 

 Ммол/ 

технеций 

99м 

Йод131 

Йод125 

5ГБк 

 

 

185МБк 

370КБк 

1 бр.на 

2 седми-ци 

-----"----- 

1бр. 

месечно 

 

 

хранилище 

 

6 Бургаски захарен завод - ЕАД 

гр.Камено Община Камено 

нивомери 2 бр. Цезий137 20ГБк 40ГБк Монтирани на 

варова пещ 
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7 „Зърнени храни-България‖ – АД 

поделение "КАМБАНА"- Бургас 

ул."Одрин №79 Община Бургас 

нивомери 3 бр. Цезий137 120МБк 360МБк Монтирани в 
маслоекстракционен 

цех 

 

8 "Пластмасови изделия"- АД-

гр.Средец ул."Спартак" №3 

Община Средец 

дебеломер 1 бр. Стронций 

90 

1,85ГБк 1,85ГБк Монтиран в цех за 

термоформовани  

опаковки 

 

9 "Лукойл-Нефтохим-Бургас-АД 

производство"Каталитичен 

реформинг" 

Община Бургас 

Нивомери 

7 бр. 

7 бр. Цезий137 4бр.х 110МБк 

1бр.х 74МБк 

1бр.х 185МБк 

1бр.х 37МБк 

736МБк Пещно- реакторен 

блок  

"Платформинг" 

 

10 "Лукойл-Нефтохим-Бургас"-АД 

производство "ПЕВН"- I 

Община Бургас 

нивомери 4 бр. Цезий137 2бр.х 111ГБк 

2бр.х 74ГБк 

370ГБк Съдове 

41-В-9 

42-В-9 

 

11 "Лукойл-Нефтохим-Бургас"-АД 

производство "ПЕВН"- II и III 

Община Бургас 

нивомери 2 бр. Цезий137 88,8 ГБк 

119,88 ГБк 

208,68 ГБк Резервоар 

11-ДА-207 

 

12 "Лукойл-Нефтохим-Бургас"- АД 

производство "Пиролен" 

Община Бургас 

нивомери 2 бр. Цезий137 3,7ГБк 7,4ГБк Резервоар 

К-301 

 

13 "Лукойл-Нефтохим-Бургас"- АД 

производство "Полипропилен" 

Община Бургас 

нивомери 6 бр. Цезий137- 

4бр. 

Кобалт60- 

2бр. 

3,7ГБк 

 

114,7МБк 

14,8 ГБк 

 

229,4 МБк 

Резервоар №718 

Резервоар 

Д702-1и 2 

 

14 "Лукойл-Нефтохим-Бургас"- АД 

хранилище за РАВХ 

Община Бургас 

нивомери 19 бр. Цезий137     
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митница Бургас 

Община Бургас 

Контрабан-

дни 

детектори 

"БЪСТЪР" 

портативни 

контрабандн

и детектори 

"РАД  

РЕФЛЕКС" 

2бр./ 

М.Търнов

о / 

3бр. Рибно 

пристани

ще 

2бр. 

2бр.портат

ивни 

Барий133 

 

 

 

 

 

 

 

Барий135 

0,37МБк 

 

 

 

 

 

 

 

1,75МБк 

1,85МБк 

 

 

 

 

 

 

 

2,50МБк 

Централен офис 

МП-М.Търново 

МП- Западно 

рибно пристанище 

 

 

 

 

 

Забележка : В резултат на препоръката направена от специалисти на ОУ „ПБЗН‖ - Бургас  при проверката на ПОО с 

източници на йонизиращи лъчения  за подмяна на противопожарните датчици с и.й.л. с по съвременни без и.й.л, беше извършен 

ремонт и подмяна на датчиците в следните обекти :       

 

1.Оперно – филхармонично дружество . Бургас 

2.ОП ―Спортни имоти – Бургас 

- спортна зала ―Изгрев‖ 

- спортна зала ―Младост4 

- подземни паркинги и гаражи 

 

Отпадналите обекти са включени в списъка на ПОО с масово пребиваване на хора и ще бъдат проверявани като такива 

съгласно Закона за защита при бедствия. 
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II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

 

1.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ЗАЩИТА 

ПРИ БЕДСТВИЯ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ВРЪЗКИ С ОБЛАСТНИТЕ И 

НАЦИОНАЛНИ СТРУКТУРИ ЗА СПРАВЯНЕ ПРИ БЕДСТВИЯТА   

Взаимодействието между органите на изпълнителната власт ще се 

координира чрез дейността на Оперативния  комуникационно информационен 

център /ОЦ/. 

1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при 

бедствия в Бургаска област – осъществява се съгласно чл. 64, ал.(2), т. 5 от Закона за 

защита при бедствия от Областния управител, който  координира спасителните и 

неотложни аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на 

областта, чрез Областния съвет по сигурност /ОСС/, създаден  със  Заповед на 

Областния управител на Бургаска област. 

1.2. Щаб за координация, подпомагащ работата на ОСС съгласно Заповед № 

РД 10-09/06.01.2012 г.; 

1.3. Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране 

на последиците при бедствия :
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СИЛИ И СРЕДСТВА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В БУРГАСКА ОБЛАСТ 

 

ОБЩИНА БУРГАС 

 

№ 

Наименование 

на съставната част на 

ЕСС 

Подчиненост 

на съставната 

част на ЕСС 

Средства 

на съставните части на 

ЕСС 

Задачи 

/нормативен 

документ/  и 

възможности  за 

провеждане на 

СНАВР 

Место-

нахождение 

 

Начин на 

оповестяване 

Време за 

готовност за 

реагиране 

1. Пристанище Бургас - 

ЕАД 

Министерство 

на транспорта 

1.Техника: 

- фадрома -14 бр. 

-автостълба-1 бр. 

-фекалка-1бр. 

2.Личен състав 

-дежурна група-24 човека 

 

Пристанище 

Бурагс 

Телефон  

82 22 22 

моб.тел. 

0888 860 650 

В раб. Време 

незабавно 

2. 

 

Бургаски 

корабостроителници-

АД 

 1.Техника 

-автостълба-1бр. 

2.Личен състав 

 12 човека 

 
Южна 

промишлена 

зона 

Тел.:  

0888 507 386 
-незабавно  

3. 

 

 

УСМ-Бургас-АД  

 

 

 

1.Техника 

-автовишка-1.бр. 

2.Личен състав 

 8 човека 

 
Гр.Бургас – 

комлушка 

низина 

0899 926303 

 

 

- незабавно  

4. Андела -АД  1.Техника 

-фадроми-4 бр. 

2.Личен състав 5 човека 

 
Гр.Бургас 

кв.‖Победа‖ 
Тел.85 40 64 - незабавно  

5. Кроношоан-ЕООД  1.Техника катастрофи Гр.Бургас Тел.160 - незабавно  
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 -фадрома-2 бр. 

-пожарен автомобил-2. бр. 

2.Личен състав 

 10 човека 

  0889 527746 

6. Трансвагон-АД  

 

1.Техника 

-автостълба-1 бр. 

2.Личен състав 

10 човека 

 
Гр.Бургас  

 

 

Тел.810 747 

 

 

- незабавно  

7. Бургасбус-ЕООД  1.Техника 

-Автобуси-100 бр. 

2.Личен състав 

20 човека 

 

Гр. Бургас 

 

Тел. 

0888 606377 
- незабавно 

8. Благоустройствени 

строежи-ЕООД 

 1.Техника 

-багер-чук -1. бр. 

-фадрома-2. бр. 

-снегорин -8 бр. 

- автогрейдер – 1 бр. 

- автостълба – 1 бр. 

- лугоразпръсквач – 6 бр. 

 

Гр .Бургас  

 

Тел. 

81 32 28 

 

- незабавно  

9. Трансстрой - АД  1.Техника 

-автовишка-1 бр. 

2.Личен състав 

 15 човека 

 

Гр.Бургас  
Тел. 

0887 239089 
-незабавно  

10. НК‖Железопътна 

инфраструктура‖ 

Министерство 

на транспорта 

1.Техника 

-автокран-1 бр 

  

Гр.Бургас 

Тел.:  

0889 535 388 
-незабавно  
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ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

№ 

Наименование на 

съставната част на 

ЕСС 

Подчиненост на 

съставната част на 

ЕСС 

Средства на съставните 

части на ЕСС 

Задачи и 

възможности 

за 

провеждане 

на СНАВР 

Местонахождение 
Начин на 

оповестяване 

Време за 

готовност 

за 

реагиране 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Община Малко 

Търново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавно 

лесничейство гр. 

Малко Търново 

- 

 

 

 

 

 Дирекция ―БКС‖ 

БулдозерТ130–1 бр.; 

Булдозер Д159 – 1 бр.; 

Автогрейдер Д710 – 1 бр.; 

Беларус БХ 025 – багер – 1 

бр.; ГАЗ 53 – 1 бр.;  УАЗ – 1 

бр.; храсторез – 1 бр.; 

моторен трион – 1 бр. 

 Личен състав – 26 бр. 

 

Дирекция ―Общински 

гори‖ 

 УАЗ – 3 бр.; храсторез – 1 

бр.; моторен трион – 1 бр.; 

 Личен състав - 8 бр. 

Лек автомобил Нива – 3 

бр.; УАЗ – 4 бр.; мотоциклет 

ЗИД 200 – 2 бр.; мотоциклет 

Иж планета – 1 бр. 

 Личен състав – 5 бр. 

ЗЗБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЗБ 

 

 

 

 

 ЗЗБ 

Гр. Малко Търново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. Малко Търново 

 

 

Гр. Малко Търново 

ОбщСС 

Тел. 05952/ 22-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОбщСС 

Тел. 05952/ 22-25 

 

ОбщСС 

Тел. 05952/ 22-25 

 

50 

минути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

минути 

 

30 

минути 

3. Държавно 

лесничейство  

с. Звездец 

- УАЗ – 2 бр.; моторен 

трион – 2 бр. 

Личен състав – 15 бр. 

ЗЗБ С. Звездец ОбщСС 

Тел. 05952/ 22-25 

60 

минути 
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4. Държавно 

дивечовъдно 

стопанство  

с. Граматиково 

- Автобус ―Мерцедес 2100‖ 

– 1 бр.; Джип ―УАЗ‖ – 1 бр.; 

Микробус ―УАЗ‖ – 2 бр.; 

Мини-ван ―Пежо 806‖ – 1 

бр.; Нива ―ВАЗ‖ – 1 бр.; Лада 

Нива – 1 бр. 

Личен състав – 21 бр.  

 

 

 

ЗЗБ 

 

 

 

С. Граматиково 

 

 

 

ОбщСС 

Тел. 05952/ 22-25 

 

 

 

60 

минути 

5.  ГПУ – гр. Малко 

Търново 

- Булдозер Т-130 М – 1 бр.; 

Трактор ДТ -75 М – 1 бр.; 

Трактор Т-150 К – 1 бр.; 

Товарен автомобил ЗИЛ -130 

Г -  бр.; Товарен автомобил 

ЗИЛ -131 – 1 бр. 

Личен състав – 10 бр. 

ЗЗБ Гр. Малко Търново ОбщСС Тел. 

05952/ 22-25 

50 

минути 

6. ВК ―Илия 

Бояджиев‖ гр. 

Малко Търново 

- ГАЗ – 2 бр.; УАЗ – 2 бр.; 

Товарен камион ―Мерцедес‖ 

– 1 бр.; Лек автомобил  

―Мерцедес‖ – 1 бр. 

Личен състав – 10 бр. 

ЗЗБ Гр. Малко Търново ОбщСС 

Тел. 05952/ 22-25 

30 

минути 

7. СБДПЛ – ЕООД – 

гр. Малко 

Търново 

 

 

 

Филиал на ЦСМП 

– гр. Малко 

Търново 

- 

 

 

 

 

 

- 

Санитарна линейка – 1 бр.; 

товарен автомобил ―Мазда‖ 

– 1 бр.; ЕКГ - апарат – 1 бр. 

Личен състав – 2 лекари, 2 

фелдшери, 5 медицински 

специалисти, 1 лаборант 

Санитарни линейки – 2 

бр.; ЕКГ – апарат – 1 бр.; 

дефибрилатор – 1 бр. 

Личен състав - 4 

фелдшери, 6 медицински 

ЗЗБ 

 

 

 

 

 

ЗЗБ 

Гр. Малко Търново 

 

 

 

 

 

Гр. Малко Търново 

ОбщСС 

Тел. 05952/ 22-25 

 

 

 

 

ОбщСС 

Тел. 05952/ 22-25 

20 

минути 

 

 

 

 

20 

минути 
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сестри; Общо практикуващи 

лекари – д-р Валентина 

Ралева, д-р Веска Чавдарова-

Апостолова 

8. ―Пътно 

поддържане – 

Интерком роуд‖ 

ЕООД – гр. Бургас 

- Автогрейдер – 1 бр.; 

Трактор Т150К с гребло – 2 

бр.; ЗИЛ 130 бордови – 1 бр.; 

Роторен снегорин – 1 бр. 

Личен състав – 13 бр. 

 

ЗЗБ 

 

Гр. Малко Търново 

 

ОбщСС 

Тел. 05952/ 22-25 

 

50 

минути 

ОБЩИНА КАРНОБАТ 

№ 

Наименование на 

съставната част 

на ЕСС 

Подчинено 

на 

съставната 

част на 

ЕСС 

Средства на съставните части на 

ЕСС 

Задачи и 

възможности за 

провеждане на 

СНАВР 

Местонахождение  
Начин на 

оповестяване 

Време за 

готовност 

за 

реагиране 

1.  Общ. Карнобат - 1. МБАЛ – Карнобат 

 линейки – 3 бр 

 дизелагрегат – 1 бр.. 

 л.с. – 3+3 

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 2-20-01 ;2-20-14 

0897 822 150 

10 минути 

2. Общ. Карнобат - 2.Филиал СМП Карнобат 

 линейки – 2 бр. 

 л.с. – 1+2 

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 150; 2-20-14 10 минути 

3. Общ. Карнобат - 3.„Пътстрой‖ Карнобат 

 роторен снегор.-1бр. 

 Т-150 с гребло-8 бр. 

 ТК-80 с гребло-3 бр 

 автогрейдер- 1 бр. 

 пясъкоразпр. – 5 бр. 

 ГАЗ 53 – 1 бр. 

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 

село. Екзарх 

Антимово 

2-29-21;  

0889 712 608; 

0888 632 021 

05524 258 и 

05524 211 –  

с.Екзарх Антимово 

30 минути 
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 ЗИЛ 555 – 1 бр. 

 Лугопръск. – 1 бр. 

 Лугопръск. ЗИЛ 130 

 Челен товарач – 4 бр. 

 водоноска – 1 бр. 

 личен състав – 30 чов. 

4. Общ. Карнобат - 4. ВИВАКОМ.‖  

 техника – 4 бр 

 дизелагрегат- 3 бр.. 

 л.с. – 6 човека 

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 2-22-22; 

0878 300 347 

30 минути 

5. Общ. Карнобат - 5. EVN -клон Карнобат 

 техника – 4 бр. 

 личен състав – 9 чов. 

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 2-23-30;2-23-24; 

0894 331 772; 0888 

476 980 

30 минути 

6. Общ. Карнобат - 6. ВИК – Карнобат 

 дизелагрегат – 1 бр. 

 багер – 1 бр. 

 компресор – 1 бр. 

 самосвал – 2 бр. 

 друга техника – 3 бр. 

 личен състав – 8 чов. 

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 2-20-53;2-20-56;2-

2-25-49; 0889 

434 367; 0888 810 

418 

30 минути 

7. Общ. Карнобат - 7.‖Заубермахер‖ Карнобат 

 водоноска – 1 бр. 

 техника – 5 бр. 

 личен състав – 14 чов. 

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 2-22-02;  

0885 510 863 

0885 510 361 

30 минути 

8. Общ. Карнобат - 8. РУ МВР – Карнобат 

 л.а. – 2 бр. 

 л.а. пов. проход.– 1 бр 

 л.с. - необходимия 

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 166; 2-25-03; 0888 

412 260 

10 минути 
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9. Общ. Карнобат - 9. РИОКОЗ – Карнобат 

 л.а. – 1 бр. 

 л.с. – 4 човека 

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 2-26-62 30 минути 

10. Общ. Карнобат - 10. РС ПБС – Карнобат 

 пож.автомоб. – 2 бр. 

 л.с. – 8 човека  

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 160;  

0888 295 192 

5 минути 

11. Общ. Карнобат - 11.„Бургаспътстрой‖ Кар-нобат 

 водоноска – 1 бр. 

 компресор – 1 бр. 

 фадрома – 1 бр. 

 багер – 1 бр. 

 самосвали – 3 бр. 

ЗЗБ 

Гр. Карнобат 2-61-86 30 минути 

12. Общ. Карнобат - 12.‖ Карина‖ АД – Карнобат 

 дизелагрегат – 4 бр. 

ЗЗБ Гр. Карнобат 2-22-35;2-22-21; 

0878 801 976 

30 минути 

13. Общ. Карнобат - 13. „Металопак‖ Карнобат 

 дизелагрегат – 1 бр. 

ЗЗБ Гр. Карнобат 2-22-72; 

0899 148 245 

30 минути 

14. Общ. Карнобат - 14.‖Ремонтсервиз‖ К-т 

 дизелагрегат – 1 бр. 

ЗЗБ Гр. Карнобат  30 минути 

15. Общ. Карнобат - 15. Ж.п. гара Карнобат 

 дизелагрегат – 1 бр. 

 възстанов.влак – 1 бр. 

ЗЗБ Гр. Карнобат 2-21-36;2-75-55; 

0884 990 431 

30 минути 

16. Общ. Карнобат - 16. Научен институт – К-т 

 фадрома – 1 бр. 

 багер – 1 бр. 

ЗЗБ Гр. Карнобат 2-72-02 30 минути 

17. Свинебаза 

с.Зимен 

- 17. Свинебаза с. Зимен 

 фадрома – 1 бр. 

 багер – 1бр. 

ЗЗБ С. Зимен 2-29-23 30 минути 

18. ЗК – с. - 18. ЗК с. Екз. Антимово ЗЗБ С. Екзарх Антимово 05524 / 258 30 минути 
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Екз.Антимово  фадрома – 1 бр. 

 багер – 1 бр. 

 самосвали – 2 бр. 

 

 АВТОБУСИ  БРОЙ МПС    

1. 

 

Транскомерс 2003 ЕООД Автобус „Скания‖ 

Автобус „Чавдар‖ 

1 

1 

2 – 26 - 11 

0885 334 767 

2. „СИКОМЕРС‖ ООД Автобус „Форд транзит‖ 1 0888 953 953 

3. 

  

ПГСС /техникума/ Автобус ПАЗ 672 

Микробус „Ниса‖ 

1 

1 

2 29 94 

4. „Комфорт-Б-Росен Чанев   0888 24 91 61 

 ВОДОНОСКИ    

1. „Пътстрй‖ Карнобат ЗИЛ 1 0889 712 608 

2. Заубермахер България  1 0885 510 863 

3. „СИКОМЕРС‖ ООД „Мерцедес‖ 1 0888 953 953 

 БАГЕРИ    

1. „Пътстрой‖ ТК – 80 

ЮМЗ 

1 

1 

0889 712 608 

2. Свинекомплекс Кр. град. МТЗ – 80 1 2- 27 56 

 КРАНОВЕ    

1. „СИКОМЕРС‖ Автокран 12 т 1 0888 953 953 

2. „Дъбрава‖ АД ЮМЗ 1 2 – 20 – 97 

 ФАДРОМИ    

1. „Пътстрой‖ L – 200 1 0889 712 608 

 ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ     
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1.  

  

  

Транскомерс 2003 ЕООД „Мерцедес‖ /влекач/ 20 т 

„Шкода Мадара‖/фург./10 т 

„Шкода Мадара‖/прицеп/10 

4  

6 

3 

2 – 26 11 

0885 334 767 

2. „Формула – 2‖ ЕООД „Скания‖ 

ДАФ 

12 

2 

2 -28 47 

 

ОБЩИНА КАМЕНО 

 

№ Наименование  

на съставната 

част на ЕСС 

 

Подчиненост  

на съставната 

част на ЕСС 

Средства 

на съставните части на ЕСС 

Задачи  

и възможности 

за провеждане 

на СНАВР 

Местонахождение  Начин на 

оповестяване 

от ОД на ОбСС 

Време за 

готовност за 

реагиране 

1. Община 

Камено 

     ОБЩИНА КАМЕНО –  Отдел   

„Строителство‖ Автовишка – 1 бр. 

САМОСВАЛ ―КАМАЗ‖ - 2              

БАГЕР - 1 , ТРАКТОР – 1,  ШАСИ - 1 

ЗЗБ гр.Камено 31-15  

2.   ―ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ‖КАМЕНО 

           АВТОВИШКА - 1 

ЗЗБ гр.Камено 056  500048  

3.   „ В И К „ – КАМЕНО 

ЮМЗ‖БЕЛАРУС‖ - 1  

ЗЗБ гр.Камено       21-19  

4.   ―АВЕС-94‖ АД  с. Черни Връх; 

трактор ЮМЗ –1бр.тракторТ-150- 1бр 

 ТОВ. АВТОМОБ.  7БР.  

ЗЗБ с. Черни връх 0889917577  

5.   „БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД‖ 

ЕАД ГР. КАМЕНО 

САМОСВАЛ – 2  

ЗЗБ гр.Камено     20 - 33  

6   ЗКПУ ―ОБЕДИНЕНИЕ‖ гр. КАМЕНО 

ЮМЗ‖БЕЛАРУС‖ – 2, ТРАКТОР Т – 

150 К – 2, ФАДРОМА -1  

ЗЗБ гр.Камено 0897999828  



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

211/279 

7   РУ МВР – наличния състав и техника ЗЗБ гр.Камено 166 /  30-15  

8   Отделение от  Района служба 

„Пожарна безопасност и спасяване‖-

гр.Бургас – наличния състав и 

техника – 1бр. 

ЗЗБ гр.Камено      160  

9   Филиал за „Спешна медицинска 

помощ‖ –5 фелдшери,  

1 бр. линейка 

ЗЗБ гр.Камено 3174  /  2140  /  

3193 

 

10   Районна ветеринарна служба – 2 

души; 

ЗЗБ гр.Камено   

11   Гасачески групи - 13 броя. 

 

ЗЗБ ВСИЧКИ 

НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА 

КМЕТОВЕ ПО 

НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА 

 

 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

 

№ Наименование на 

съставната част на 

ЕСС 

Подчиненост 

на съставната 

част на ЕСС 

Средства на съставните части на 

ЕСС 

Задачи 

/нормативен 

документ/ 

Местонахождение 
Начин на 

оповестяване 

Време за 

готовност за 

реагиране 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Община 

Сунгурларе 

 1.Фирма – „Пътстрой-ЕООД‖ 

гр.Карнобат - техника – трактори 

3бр., водоноска – 2бр., трактор 

Т150К – 2бр., багери – 2бр., 

фадрома – 1бр. - личен състав – 15 

човека 

ЗЗБ Гр.Сунгурларе Дежурен ОбСС 

Тел.0889712610 

Ч+1 час и 30 

минути 
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

 

№ 
Наименование 

на съставната 

част на ЕСС 

Подчиненост 

на съставната 

част на ЕСС 

Средства на съставните части на 

ЕСС 

Задачи и 

възможности за 

провеждане на 

СНАВР 

Местонахождение 
Начин на 

оповестяване 

Време за 

готовност за 

реагиране 

1.   ЕТ „Арпис‖ Атанас Коджабашев 

– 2 бр. товарни автомобила 

„Шкода‖ 

ЗЗБ Созопол 0898/563773 Ч+2 

2.   „Созополбус‖ ЕООД Жулиен 

Жеков – 5 бр. 14 местни 

автобуса, 4 бр. 20 местни и 6 бр. 

50 местни 

ЗЗБ Созопол 0886/822914 Ч+2 

3.   ЕТ „Маги‖ Иван Пазвантов- 

товарни автомобила – 2 бр., багер 

– 1 бр., кран – 5 т. – 1бр. 

ЗЗБ с. Равадиново 0887/630483 Ч+3 

4.   „Хидромонтаж‖ ООД Станко 

Узунов – товарни автомобила – 3 

бр. багер – 1 бр., фадрома – 1 бр. 

ЗЗБ с. Черноморец 0889/224181 Ч+3 

5.   „Дженезов‖ ЕООД – товарни 

автомобила 2 бр., трактори 

верижни – 2 бр., гребло за сняг – 

1 бр., трактори колесни – 3 бр. 

ЗЗБ с. Зедарово 0889/514262 Ч+3 

6.   Община Созопол – спасителна 

група 20 човека – кирки, лопати, 

моторна резачка – 1 бр., помпа – 

1 бр., тупалки – 15 бр., меки 

автомобила – 5 бр. 

ЗЗБ Созопол 0550/22318 Ч+1 

7.   „РТК‖ ООД Мария Славилова – 

водоноска „Шкода‖ – 1 бр. 

ЗЗБ Созопол 0878/578273 Ч+1 
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8.   „ВиК‖ район Созопол – ремонтна 

група – 4 човека, канална кола – 

1 бл. водоноска – 1 бр. 

ЗЗБ Созопол 0550/22277 Ч+2 

9.   ЕВН – КЕЦ – група Созопол – 5 

човека 

ЗЗБ Созопол – КЕЦ – 

Приморско 

Пловдив -  

0894/331483, 

0550/32837 

070010007 

Ч+2 

10.   ММДС-Созопол, група – 2 

човека 

 Созопол 0550/22000 Ч+2 

11.   РУ МВР Созопол  Созопол 0550/22215, 166  

12.   ПБС – звено Созопол  Созопол 160  

 

ОБЩИНА СРЕДЕЦ 

 

№ 
Наименование на 

съставната част на ЕСС 

Подчиненост 

на съставната 

част на ЕСС 

Средства на съставните части 

на ЕСС 

Нормативен 

документ за 

СНАВР 

Местонахождение 
Начин на 

Оповестяване 

Време за 

готовност 

1. Община Средец - ―Домашен социален 

патронаж‖15 човека 

―Ситроен‖№ А 68-53   1 бр. 

―Форд‖ №  А 08-34-1 бр. 

 ЗЗБ Гр.Средец ОД на ОбСС 

Тел.76-86 

Ч + 2 ч. 

2. Община Средец 

―Гасаческа група‖ 

- ―Общинска админист-

рация33 човека 

―Пежо‖№А4307 

―Пежо‖№А7805 

33Б Гр.Средец ОД на ОбСС 

Тел.76-86 

Ч+2 ч. 

3. Община Средец 

32 бр. кметства 

32 бр. гас.групи 

- 32 бр. кметства – 

320 човека 

33Б ДГС 

Гр.Средец 

ОД на ОбСС 

Тел. 76-86 

Ч+2ч. 

4. ―Държавно горско 

стопанство‖ гр.Средец 

 ДГС гр.Средец 

1 бр. гасаческа група 30 

33Б ДГС 

Гр.Средец 

ОД на ОбСС 

Тел.76-80 

Ч+2ч. 
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1 бр. ―гасаческа група‖ човека автомобила на ДГС 

5. Община Средец 

―Пластмасови изделия-

АД‖Спасителен отряд‖ 

- Пластмасови изделия –АД  

спасителен отряд – 50 ч. 

Автомобили на 

предприятието 

33Б Гр.Средец ОД на ОбСС 

Тел.76-80 

Ч + 3 ч. 

 

ОБЩИНА АЙТОС 

 

№ Наименование  

на съставната част 

на ЕСС 

Подчиненост  

на съставната 

част на ЕСС 

Средства 

на съставните части на ЕСС 

Задачи и 

възможностиза 

провеждане на 

СНАВР 

Местонахождение  Начин на 

оповестяване от 

ОД на ОбСС 

1. Община Айтос  МБАЛЛинейки-2 бр. 

95 – ЛЕГЛА 20-лекари+51м.с 

ЗЗБ гр.Айтос 0558/22226; 

0886841484 

2.   Линейки-2 бр. 

1-лекар + 14 фелшери 

ЗЗБ гр.Айтос 150, 2-23-59 

3.   Медицински център 

11- лекари 10 -  GP 

ЗЗБ гр.Айтос 2-35-49; 

0888577284 

4.   РУ ―ПБС‖ автомобили – 3 бр. ЗЗБ гр.Айтос 22310 

5.   ХЕГ Лада – 1 бр.; 7 души ЗЗБ гр.Айтос 2-79-75 

6.   РВС–ДВСК Лада-Нива – 1бр.;Лада-1 ЗЗБ гр.Айтос  

7.   РУ МВР – Айтос ЗЗБ гр.Айтос  

8.   ВИВАКОМ леки авт.–4 бр.10 души ЗЗБ гр.Айтос 2-22-22, 

0878300343 

9.   Електроразпределение –клон Айтос 

Зил-вишка-12м-1 

УАЗ – 2 бр. Лада-Нива- 2 бр. 

ЗЗБ гр.Айтос 2-26-90 

10.   ―ВИК‖-Айтос Багер – 2бр. ЗЗБ гр.Айтос 2-76-45; 
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Газ – 53- 1бр. 34 души 0889434677 

11.   „МБЕ‖ – Айтос Булдозери - Т-130-4 

бр. Автораб.-1бр.;Лодка-1бр.12 души 

ЗЗБ гр.Айтос 2-21-07; 

0887388813; 

0888888401 

12.   „Автотранспорт‖-Айтос 

3 бр.х 54 места „Сетра‖ 4 бр. х 50 

места „Чавдар‖ 2 бр. х 15 места 

„Пежо‖ 1 бр. х 6 места „Пежо‖ 3 

бр.‖Камаз‖ – 11 тона 30 души 

  2-20-10; 

0887612822 

13.   „Алексия‖ 

7 бр.х 50 места „Сетра‖ 

3 бр. х 44 места „Чавдар‖ 

1 бр.х50 места  -Мерцедес 

1бр.х 50 места –Кента 

1 бр.х15 места „Пежо‖ 

  2-38-58; 

0889442006 

14.   ЕТ „Тони-експрес‖ Хилми Хилмиев 

6 бр.‖Мерцедес‖ – 18;34;46;50;53;58 

места 

  2-70-87 

0889518273 

15.   ЕТ „Младост‖ –Д Димо Ангелов 

4бр.х 50 места  „Сетра‖ 

3бр.х 15 места -Микробус 

  2-86-30 

0888297016 

16.   „Галиана‖ ЕООД 

Мирослав Смилов 

6 бр.х 50 места –автобуси 

3бр.х 15 места -микробус 

  2-84-04 

0887312286 

17.   Силвия Пехливанова 

3бр.х 50 места „Сетра‖ 

5 бр.х 18 места-микробус 

  0888967413 

18.   „Стройстил‖ ЕООД -Айтос   0888927975 
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1бр.‖Ивеко‖-11т. 1бр.- Зил-130- 5 т. 

1бр.-Газ-53-4 т. 2бр.‖Ню Холанд‖-

комб. 2бр.- с кофа 2бр.- агрегати за 

ток (3 и 5 kW) 2бр.-снегоринни 

дъски 2бр.-валяци 1бр.машина за 

рязане на асфалт 1бр.-бензинов 

къртач 1бр.- моторна духалка 2бр.- 

моторни триони 

19. 

 

  ЗК Мъглен 1бр. Т-150  

1бр. Фадрома 

  0889573330; 

0888927975 

20.   ЗК Черноград 1бр.-Т-150 

1бр.- торачка /опесачав./ 

  0888927975 

21.   ЗК Айтос 1бр.- фадрома 

1бр.- Т-150 1бр.- Фадрома 

1бр. - цистерна 

  2-21-45; 

2-22-81; 

0897757777 

22. 

 

  „Никс‖- Айтос Автовишки: - 3 бр. 

1бр. Болгар – 14 метра 1бр. „МАN‖-

16,5 метра 1бр. „МАN‖-18,5 метра 

1бр.- валяк 3т-вибрацион. 1бр.- 7 

kW- агрегат 1бр.машина за рязане на 

асфалт 1бр.-бензинов къртач 1бр.- 

моторна духалка 2бр.- моторни 

триони 1бр.-вибрационна трамб. 

   

23.   Иван Златев 1бр.-агрегат за ток – 3 

kW 1бр.- автовишка – 12м 

  0889527497 

24.   Жеко Жеков 1бр. Ифа- 6 т. – 10 м 

стр. 1бр. Ифа- 3 т. – 16 м стр. 

  0886178789 

25.   с.Зетьово 1 бр. 6 тона - цистерна   0897992329 

26.   с.Тополица 1 бр. 6 тона - цистерна   0888598270 
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27.   „Кидекс‖- Айтос 2 бр. – Фадроми; 

10 бр.-самосвали – 30 т 2бр. кранове 

  0888400044 

 

ОБЩИНА РУЕН 

 

№ Наименова 

ние на 

съставната 

част на  

ЕСС 

Подчине- 

ност на 

съставната 

част на  

ЕСС 

Средства на 

съставните части на 

ЕСС 

Личен      брой 

състав         техника 

Задачи и 

възможност за 

провеждане на 

СНАВР 

Местонахождение Начин на 

опввестяване 

Време за 

готовност за 

реагиране 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Община  

Руен 

- 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ Централно селище  

с. Руен 

05944/6314 

0885/909758 

+1 час 

2  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Билка 05946/3020 

0885/909713 

+1 час 

3  - 6 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Вишна 05949/287 

0885/909714 

+1 час 

4  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Вресово 05943/263 

0884/33-09-60 

+1 час 

5  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Добра поляна 05948/2202 

0885/909716 

+1 час 

6  - 6 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Дропла 059400/437 

0884/33-09-61 

+1 час 

7  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Дъскотна 059400/233 

0884/33-09-62 

+1 час 

8  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Добромир 05945/380 

0885/909719 

+1 час 

9  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Зайчар 059405/365 

0885/909720 

+1 час 
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10  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Заимчево 059404/331 

0885/909721 

+1 час 

11  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Каравельово 05946/2061 

0884/33-09-63 

+1 час 

12  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Люляково 05942/2030 

0885/909723 

+1 час 

13  - 7 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Листец 05942/2064 

0885/909724 

+1 час 

14  - 6 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Мрежичко 05948/6260 

0884/33-09-64 

+1 час 

15  - 6 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Подгорец 059407/563 

0885/909726 

+1 час 

16  - 6 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Припек 059407/362 

0885/909727 

+1 час 

17  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Преображенци 05944/472 

0885/909728 

+1 час 

18  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Планиница 05949/325 

0884/33-09-65 

+1 час 

19  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Ръжица 059408/272 

0884/33-09-66 

+1 час 

20  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Разбойна 059406/210 

0885/909731 

+1 час 

21  - 5 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Рудина 059407/519 

0885/909732 

+1 час 

22  - 7 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Рожден 059407/516 

0885909733 

+1 час 

23  - 7 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Рупча 05942-2117 

0884/33-09-67 

+1 час 
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24  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Речица 059403/233 

0885/909735 

+1 час 

25  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Скалак 05941/220 

0885/909736 

+1 час 

26  - 6 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Снежа 059404/232 

0885/909737 

+1 час 

27  - 6 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Сини рид 059407/328 

0885/909738 

+1 час 

28  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Соколец 05946/2019 

0884/33-09-68 

+1 час 

29  - 8 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Струя 05946/4020 

0884/33-09-69 

+1 час 

30  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Средна махала 05948/2401 

0885/909741 

+1 час 

31  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Снягово 05948/3224 

0885/909742 

+1 час 

32  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Топчийско 05948/5212 

0884/33-09-70 

+1 час 

33  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Трънак 05946/2080 

0885/909744 

+1 час 

34  - 10 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Череша 059409/210 

0885/909745 

+1 час 

35  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Просеник 05947/324 

0884/33-09-71 

+1 час 

36  - 6 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Шиварово 05943/385 

0885/909747 

+1 час 

37  - 10 1 бр. кол. 

тр. 

ЗЗБ с. Ябълчево 05944/6357 

0885/909748 

+1 час 
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38  - 6 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Ясеново 059404/233 

0885/909749 

+1 час 

39  - 5 1 бр. 

тов. авт. 

ЗЗБ с. Каменяк 05948/4210 

0885/909712 

+1 час 

 

ПОЯСНЕНИЕ: Групите за провеждане на СНАВР по селища в Общината ще действат в случаите на пожар на селскостопанската 

реколта, горските насаждения, частни и обществени сгради, земетресение и наводнение. В извънредни случаи могат да бъдат заангажирани при 

снежни бури. 

 

№ 

Наименова 

ние на 

съставната 

част на ЕСС 

Подчиненост 

на съставната 

част на ЕСС 

Средства на съставните части на 

ЕСС 

Задачи и 

възможност за 

провеждане на 

СНАВР 

Место 

нахождение 

Начин на 

оповестяване 

Време за 

готовност за 

реагиране 

1 Община  

Руен 

- ЕТ „Рачел – Васил Стоянов‖ 

Техника – 3 бр. Камиони                 

1 бр. ТаркторЛичен състав – 5  

ЗЗБ с. Просеник 0887658212 +1 час 

2  - Орхан Хасан Хамид 

Техника – 1 бр. багер                 1 

бр. Тарктор Личен състав – 3 

ЗЗБ с. Просеник 0887988937 +1 час 

3  - „ПУНАР‖ ООД  Хасан Фейзула 

Техника – 1 бр. вер. Трактор         

4 бр. трактора с плуг Личен 

състав – 5 

ЗЗБ с. Трънак 0887690442 +1 час 

4.  - „СМР‖ ООД с. Сини рид 

Хатче Ереджеб 

1 бр. Колесен багер 

Личен състав -  1 бр. 

ЗЗБ с. Сини рид 0885/909738 +1 час 

5.  - ЕТ „Дермена‖ с. Рудина 

Хаккъ Хюсеин Кадир 1 бр. 

ЗЗБ с. Рудина 0889537578 +1 час 
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Колесен багерЛичен състав -  1 бр 

6.  - „Агросам‖ ЕООД  

Сабри Алиев Техника - 3 бр. Т 

150  1 бр. верижен ДТ 75 1 бр. 

Колесен багерЛичен състав - 6 

ЗЗБ с. Добромир 0887344254 +1 час 

7.  - „ВиК‖ – р-н Руен 

Техника – УАЗ – 1 бр Форд 

Ренджър – 1 бр. 1 бр. Колесен 

багер – 1 бр. Камион Мерцедес – 

1 бр.Личен състав -  5 

ЗЗБ с. Руен 0889434351 +1 час 

8.  - „БКС‖ ООДТехника – Фадрома 1 

бр.ДД 75 2 бр. Камацу 1 

бр.Шкода самосвал – 1 бр. 

Камиони – 2 бр. Личен състав - 10 

ЗЗБ с. Руен 0895603399 +1 час 

9.  - ―БИЛДИНГ ЗАХ‖ ЕООД Али 

Хамзов с. Дъскотна Техника – 

Фадрома 1бр. Личен състав – 1 бр. 

ЗЗБ с. Дъскотна 0889748933 +1 час 

10   „Бургас вар‖ ЕООД 

Самин Мехмед Техника -  

Булдозер – 1 бр. Фадрома 1 бр. 

Камион – 1 бр Личен състав – 4  

 ЗЗБ с. Добромир 0889520508 +1 час 

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО 

 

№ ФОРМИРОВАНИЕ НА 
ТЕХНИКА Л.СЪСТАВ ТЕЛЕФОНИ 

1

. 

ДКЦ Линейки-1бр. 4-лекари, +3-м.сестри 3-21-11 
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2

. 

Филиал за ―СМП‖ Линейки-2бр. 1-лекар,+ 2-фелдшери 150 

3

. 

ДК ―ЕКСПРЕС БУС‖  ПРИМОРСКО Микробуси-11бр. 15 3-23-41 

4

. 

ТВ‖ Далекосъобщения‖ 2бр. 6 3-32-22 

5

. 

―СТОМАР СТРОЙ‖ ЕООД Стоян 

П. Грудов 

4бр. 4 0896 656490 

6

. 

―КЕЦ‖- EVN Приморско 2бр.Багер 4 3-28-31 

7

. 

―ЕККО-КАТСТРОЙ‖ ЕООД  Киро 

Рачев 

10бр. 12 0888 869556 

8. РУ МВР необходимата необходимия 3-22-53 

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

 

№ ФИРМИ ТЕХНИКА Л. СЪСТАВ ТЕЛЕФОНИ 

1 2 3 4 5 

1. МБАЛ Линейки-2 бр. 60 - ЛЕГЛА 12-лекари+23м.с 2-20-45,2-24-78 

2. Филиал за ―СМП‖ Линейки-2 бр. 1-лекар+5 фелш. 150 

3. Медицински център  11 – лекари;GP - 10 2-42-00 

4. РУ ―ПБС‖ 2 бр. 10 160; 3-20-25 

5. Ветеринарна служба Лада – 1 бр. 3 3-59-76 

6. ОБЩИНА МИКРОБУС,ЛЕК АВТ. 5 2-20-04,2-25-04 

7. РУ МВР - ПОМОРИЕ необходимата необходимия 166, 2-20-90 

8. ВИВАКОМ Леки авт.-4 бр. 10 2-22-22 
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9. КЕЦ-ПОМОРИЕ Зил-вишка-12м-1 УАЗ – 2 бр. 

Лада-Нива- 2 бр. 

20 2-20-92 

10. ―ВИК‖-ПОМОРИЕ Багер – 1бр. УАЗ- 2бр. 

Самосвал – 1бр. 

 2-30-55,0889343476 

12. Енергоразпределение – клон Поморие УАЗ-69 – 1 бр.  2-20-90,0889489444П.Радев 

 АВТОБУСИ    

1. „Анхиалоавто‖ ЕООД 3бр.х 50места Мерцедес‖ 10 бр. 3-23-74 

2. „Кафадаров‖ 2бр.х30 места 

1бр. х 50 места 

3бр.  

 САМОСВАЛИ 10 бр.-  общ тонаж   

1. „Анхиалоазто‖ ЕООД 3 бр. „Камаз‖ – 11 тона 3 3-23-74 

2. Пападопулов  4бр. х4т 6 0887556605 

13. „П.Едрев 2бр.х 10т  0898593132 

 БУЛДОЗЕРИ 4 бр.   

1. Ф.‖Бяла река‖  4 бр.-булдозери - Т-130 4 0887366435 

 БАГЕРИ 2 бр.   

1. Община 1бр.  2-25-04 

2. ВиК 1бр.  0889434376 

 ФАДРОМИ 6 бр.   

1. ЗК Бата 1 бр.Фадрома  0899898503 

2. ЗК Каблешково 1 бр. Фадрома  0899898509 

3. Пападапулов 2 бр. Фадрома  0887556605 

4. Жоро Пулев 1бр.Фадрома   

 КРАНОВЕ 2 бр.   

1. К.Китанов 1бр. Ифа- 6 т. – 10 м стр. 

1бр. Ифа- 3 т. – 16 м стр. 

  

 АВТОВИШКИ 2 бр.   



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

224/279 

1. Обшина  1бр. Болгар – 14 метра  0887366435 

2. Енерго 1бр. ЗиЛ-16м  2-20-92 

 ПОМПИ  3 бр.   

1. „Община  1бр  0887366436 

2. „ВиК‖ 2бр. -  0887343476 

 ВАЛЯЦИ 1 бр.   

1. „Жоро Пулев 1бр.   

 АСФАЛТО-РЕЗАЧНА МАШИНА 2 бр.   

1. „П.Едрев 1 бр.   0897593132 

 ЦИСТЕРНИ 2 бр.   

1. Община Поморие 1 бр. 6 тона   

2. РТК 1 бр. 6 тона   

 

ОБЩИНА ЦАРЕВО 

№ Сили и средства  Формирование Личен състав Техника /вид,брой/ Телефони за връзка Ч+ 

1 Община Царево Аварийна група СМР 

Васил Паскалев 

Ел.Подръжка 

Т.Борисов 

8 

 

2 

Лада Нива 

Тов.автомобил 7+1 

Автостълба 

520 64      0886 854 225 

 

 

                 0899 504 245 

30 м в раб.вр. 

60 м в изв.раб.вр. 

  Ав.група‖БКС‖ 

Д.Димитров 

6 Моторен трион щил 

2 бр., храсторез-2бр. 

Булдозер ДТ-75 1бр. 

Лек.авт.-1бр. 

520 57       0887 577 177 30 м в раб.вр. 

60 м в изв.раб.вр. 

  Аварийна група – 

Ахтопол 

Д.Карагьозов 

5 ДТ-75 булдозер 

ГАЗ- товарен 

637 04       0884 321 526 30 м в раб.вр. 

60 м в изв.раб.вр. 
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2 КЕЦ-Приморско Аварийна група 

Инж.М.Маринов 

7 УАЗ 469 фургон 

Газ-66,  Джип 

Автостълба 

 

328 37       0888 396 642 30 м в раб.вр. 

60 м в изв.раб.вр. 

3 ВиК-Царево Аварийна група 

Инж.В.Вълчев 

7 Челен багер-товарач  

УАЗ 469 тов 

автомоб. 

520 29      0888 668 699 30 м в раб.вр. 

60 м в изв.раб.вр. 

4 ТВД-Царево Аварийна група 

Г.Диков 

6 лекотов.авт. -2бр 

Джип-1бр 

139          0878 556 272 30 м в раб.вр. 

60 м в изв.раб.вр. 

5 РС ПБС Пожарна команда 

Инж.К.Киряков 

16 Пожарни -3бр 

ЩАЕР-лек.тов. 

Помпи - 2бр. 

Ел.агрегат 5kW 

160           0888 798 495 5мин. 

 

7 РУ МВР-Царево Гл.инсп.П.Петров 8 Л.авт.-2бр.Джип- 2 

бр. 

166          520 05 5мин. 

8 ГПУ-Царево Гл.Г.Цветков 

 

8 Джип – 2бр. 520 04 5 мин. 

9 Пътно 

поддържане 

Аварийна група 7 Грейдер  

Т150,Зил с гребло 

Багер с гребло 

520 09 30 м в раб.вр. 

60 м в изв.раб.вр 

10 Общинска 

болница 

Медицински екип- 

Лекар фелдшер, 

м.сестра шофьор  

4 Линейка -1бр. 

20 бр.легла 

520 56 30 м в бар.вр. 

60 м в изв.раб.вр. 

11 Спешна м.помощ Мед.екип 3 Линейка -2бр. 150 5 мин. 

 БКС-Царево Общинско 7чов. ДТ-75 , Даф 

самосвал 7+1м. 

Щил-мот.трион 

5 2057,  

0887577177- Д.Димитров –

ръков. 

30 мин-раб.вр.      

60мин-извънраб.вр 

  ЕТ‖Матина‖Илия 

Илиев 

2 Челен товарач 

багер,.Щаер-

0887384071 Договор през 

зимния период на 
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Тов.автомоб. повикване 

  ―Божилов‖ООД 4 Челен багер товарач 

Ифа с гребло , 

 Зил 131 с дъска 

0888414032 Договор през 

зимния период На 

повикване  

  ЕТ"АНАМИ" 

П.Петков 

15 Челен багер товарач 

, самосвал-ТАФ -1бр 

Багер верижен- 1бр 

5-43-55, 5-34-46 

 

 

  ЕТ‖Тодор Тодоров 7‖ 3 Челен багер товарач 

, самосвал Камаз 

0887 927 554 Договор през 

зимния период 

  ЕТ‖Милена‖Валентин 

Киров-Ахтопол 

4 Челен Багер товарач, 

ГАЗ-Виетнам, 

Камаз- 4бр 

0878634470 Договор през 

зимния период На 

повикване 

  ЕТ‖Кинг‖Георги 

Киров 

3 Т-80 тракторс дъска 

Зил – триос 

УАЗ фургон 

Микробус-15м. 

0888498540 Договор през 

зимния период   

На повикване 

  ЕТ‖Крис – Киро 

Киров‖ 

4 Газ самосвал 

Камаз,Фикалка 

Зил 131-

високопроходим 

0887524529 Договор през 

зимния период 

На повикване 

  Бетоновъзел-БКС  С100 – 1бр. 

автокран, бетоновоз, 

бетонпомпа 

520 49  

  автотранспорт-

Странджа 

 автосервиз, 

бензиностанция, 

газстанция 

5-20-32, 5-25-55  

  Стефан Тигаров 2 Багер верижен 0888 296 515  

  ЕТ‖Жаян- Георги 

Петров‖ 

2 «Булгар» с набор за 

оран и фрезоване 

0889616411 Договор през 

зимния период 
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ОТ МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА И ДРУЖЕСТВА 

 

№ 
Сили към 

министерства 
формирование личен състав техника телефони за връзка Ч+ 

I. ОУ„ПБЗН‖ - 

обл.Бургас 

Отдел ―Аварийно-

спасителни дейности‖ 

38 човека 1.УАЗ 469 РХБ - 1 бр. 

2.УАЗ 469 Б - 1 бр. 

3.АРС -14 Д - 2 бр. 

4.Автокран - 1 бр. 

5.Булдозер - 1 бр. 

056 / 85-21-41 Аварийна група 

10 минути 

Отдел АСД 6 

часа 

На повикване 

  „Агро-91‖-Евтим 

Лозенец 

Стр.м. склад Челен товарач-

багер,камаз 

0887 643 463  

  „Мечта-В.Бойчев‖  Стр.фирма Челен товарач-

багер, камаз-1бр 

0885 162 615  

  Милан Стаматов 1 Багер колесен 0886 731 174  

  Иван Илиев 1 Челен товарач-багер 0899 260 150 на повикване 

  Бетоновъзел Димитър 

Паздерков 

8 Татра – гондола 

Камаз Автокран 

С 100 – 2бр 

543 41  

  РПК Перла 

Царево 

20 Търговия с 

хр.продукти 

520 76, 520 73, 520 63  

  РПК Велека 

Ахтопол 

20 Търговия с  

хр.родукти 

520 07  

  Пристанище Царево 1 Пристанище/до 

1000т/ 

520 12 общинско 
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6.Фадрома 0531-1 бр. 

7.ДДА - 1 бр. 

8.УРАЛ - 1 бр. 

9.ЗИЛ 130 - 2 бр. 

10.МТЛБ - 2 бр. 

11.Агрегат 16 кW-1бр. 

12.Лодка - 1 бр. 

13.БРДМ - 1 бр. 

14.УАЗ 452 Д - 1 бр. 

II. Министерство на отбраната 

1. Поделение 

32 890-Бургас 

Модулно формирование 

 

30 човека 1.Тов.автомобил - 2 бр. 

2.Ел.агрегат -1 бр. 

3.Моторен трион-1 бр. 

4.Водоноска - 1 бр. 

5.Возим шанцов инструмент30 бр. 

6.АРС - 1 бр. 

7.ДКВ - 1 бр. 

8.ДДА - 1 бр. 

9.МАЯК - 1 бр. 

10.Линейка - 1 бр. 

11.ПП автомобил-1 бр. 

12.Мот.помпи - 2 бр. 

13.Надув. лодки- 4 бр. 

14.Спасит.жилетки -25 бр 

15.Спасит.пояси -10 бр. 

16.Защ.гумено облек ло - 30 бр. 

17.Гумени ботуши -25 бр. 

18.Радиостанция Р-71 - 1бр. 

19.Авт.работил. - 1 бр. 

20.Походна кухня-1 бр. 

056 / 85-90-22 

056 / 2-33-40 

 

Факс : 

056 / 2-20-40 

 

по МВР 

56 306 

Ч+2часа и 30 

мин. 
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2. Поделение 

48 940-Бургас 

Модулно формирование 15 човека 1.Тов. автомобил- 2 бр. 

2.Санитарен автомо-бил - 1 бр. 

3.ЗИЛ 130 МТО - 1 бр. 

056 / 68-81-17 

 

056 / 68-70-45 

Ч+ 2 Часа 

III. Министерство на вътрешните работи 

1. РД ГП Модулно формиро- 

вание 

20 

човека 

1.БРДМ - 2 бр. 

2.АРС 14 - 1 бр. 

3.Лек автомобил с по- 

вишена проходимост - 

2 бр. 

4.Автокран - 1 бр. 

5.ДТ -75 - 1бр. 

6.Автобус - 2 бр. 

7.ЗИЛ 130 - 2 бр. 

8.Водоноска - 2 бр. 

9.Моторен трион - 1 бр. 

10.Граничен катер - 1бр. 

056 / 81-11-34 

Факс 

056 / 85-62-24 

 

по МВР 

56 224 

56 233 

56 084 - АТЦ 

Ч+ 2 Часа 

2. ТЗ 

Дирекция‖Специа

лизирани 

полицейски сили‖ 

- Бургас 

Модулно формиро- 

вание 

20 

човека 

1.Автомобили с висока 

проходимост - 2 бр. 

2.Транспортни автомо-били - 2 бр. 

3.УАЗ 469 - 2 бр. 

4.Самосвал - 1 бр. 

056 / 88-00-99 

 

по МВР 

56 045 

56 043 

Ч+ 2 Часа 

    5.Агрегат 16 кW - 1 бр. 

6.Водоноска - 1 бр. 

7.Автоработилница - 1 бр. 

  

3. ОУ МВР- Бургас  393 човека Леки автомобили -38 бр. 84-42-42 

по МВР 56 323 

Денонощно 

4. РУ „ПБЗН‖ - 

Бургас 

 76 човека 1.ПП автомобили - 8бр. 

2.Автомобил с пов. прох. - 1 бр. 

3.Леки автомобили - 3бр. 

160 

по МВР 

56 321 

Денонощно 
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IV. Министерство на здравеопазването 

1. МБАЛ - Бургас Медици-нски екипи 

13 бр. 

 

Ремонтно- 

възстано- 

вителни 

групи 

2 бр. 

 

4 екипа за 

реанимация 

12 човека 

4 травматоло  

гични екипа 

12 човека 

3 токсиколо - 

гични екипа 

9 човека 

2 екипа за 

кръв 

6 човека 

Общо: 

39 човека 

Всяка 

ремонтновъзс

тановителна 

група се 

състои от 6 

човека Общо: 

12 човека 

Линейки 7 бр,от които 4 за 

травматологичните екипи и 

3 за токсикологичните екипи 

Леглови фонд на МБАЛ 

- При масов травматизъм 78 легла 

- При отравяния ОАРИЛ :63 легла 

- При инфекциозни забо-лявания : 

48 легла 

Общо : 189 легла 

Изп.Директор: 

81-05-47 /305/ 

Дежурен МБАЛ: 

81-05-61 /306/ 

Ръководство: 

056 / 81-05-49 

Централа: 

056 / 81-05-74 

Отг. по ОМП 

056 / 81-05-77 

056 / 81-05-78 

81-05-79 /494/ 

0886 436887 

Бойчев 

 

Ч+2 часа 

2. Център за спешна 

мед.помощ 

 

 

 

Мед.екипи 

15 бр. 

 

Всеки екип се 

състои от: 

1 лекар 

1 шофьор на 

линейка 

Общо: 30 

човека 

Линейки - 15 бр. 

Всяка линейка има въз- 

можност да транспортира на един 

курс 1 лежащ и 2 седящи 

пострадали 

 

Тел.150 Денонощно 

3. МДОЗС Бургас  110 Леглови фонд: 056 / 82-01-42 Ч+2 часа 
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ЕООД 46 легла Факс : 820-133 

4. СБАЛПФЗБургас  

ЕООД 

 90 Леглови фонд: 

46 легла 

056/ 82 - 01 - 27 Ч+2 часа 

5. СБРБургаски 

минерални бани 

 40 Леглови фонд: 

120 легла 

056 / 87-30-12 Ч+2 часа 

V. Министерство на околната среда и водите 

1. РИОСВ  4 човека 1 лек автомобил 056 / 81-32-13 Ч+2 часа 

2. ХЕИ  7 човека 1 лек автомобил 056 / 88-11-50 Ч+2 часа 

VI. Предприятия и фирми 

  ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ АД 

направление пожарна и 

аварийна б/т 

газоспасителна служба 

СМП 

192 

пожарникари 

53 

газоспасители 

16  

16 пожарни автомобила 

3 специални автомобила 

2 линейки 

код за набиране – 

05511 

отг  

Мазгалов –3324 

0887/469071  

опративен дежурен 

– 4040 

авариен дежурен 

2020 

газоспасители – 

21-31 

ПБС – Лукойл –  

33-57 

денонощно 

  ―Летище-Бургас‖ 

ЕАД 

Аварийно-спасителна 

служба : 

 

- Инженер.техническа 

група 

- Автотран. група 

 

Общо 112 

човека / 4 

смени по 28 / 

Всяка смяна разполага 

1.Автомобил ―Форд рейн-джър‖ - 

1 бр. 

2.Влекач ―Урал‖- 1 бр. 

3.Автобус - 1 бр. 

4.Микробус - 1 бр. 

5.Линейка - 1 бр. 

Изп.Директор 

056 / 870 - 201 

056 / 870 - 202 

056 / 872 - 001 

0887 370733 

Оперативен 

контрол: 

Денонощно 

Незабавно 
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- ПП група 

 

- Летищнагрупа 

 

- Медицин -ска група 

 

- Летищна санитарна 

група 

 

- Група за охрана 

6.Автомобил ―Нива‖-2 бр. 

7.Автостълба - 1 бр. 

8.ПП автомобили - 5 бр. 

9.Ремарке с въжета за буксиране - 

1 бр. 

10.Влекач ГАЗ 53Д - 1 бр. 

11.Авар.спасителен авто-мобил 

ЗИЛ 131 - 1 бр. 

12.Лек автомобил ―Опел‖1 бр. 

Средства при БАК : 

1.Автокран до 16 т.- 1 бр. 

2.Снегорин - 4 бр. 

3.Автостълби и вишки-2 бр. 

4.Фекална машина - 1 бр. 

5.Линейка - 1 бр. 

6.Влекач - 1 бр. 

7.Пясъкоразпръсквач 

8.Самосвал - 1 бр. 

9.Автобус - 2 бр. 

10.Автоцистерна - 3 бр. 

056 / 873 - 153 

056 / 870 - 260 

056 / 870 - 261 

Ръководител 

АСС: 

056 / 87- 02-04 

0888 21- 02- 33 

 

Факс 

056 / 873-154 

Отг.  

Георти Чепилски 

056 / 870 - 280 

0888 21-02-34 

  ―Елкабел‖ - АД Щатни сили за СНАВР Общо 

40 човека 

1.Трактор с гребло - 1 бр. 

 

 

Отг.  

Златко Колев 

0898/351440 

В работновреме 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ―Победа‖ - АД Щатни сили за СНАВР 

 

Общо 

66 човека 

1.Самосвал - 1 бр. 

2.Лекотоварни автомобили – 35 

бр. 

Отг.  

Д. Димитрова 

056 / 87-04-00 

0888 807178 

  

В работно 

Време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ―Топлофикация Щатни сили за СНАВР Общо  056 / 871 - 111 В работно 
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Бургас‖ - АД 58 човека   

Отг.  

Начев 

056 / 871 - 118 

време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ―Хемус-Марк‖-

АД 

Щатни сили за СНАВР Общо 

125 човека 

1.Самосвал - 1 бр. 

2.Бордови машини - 2 бр. 

3.Микробус - 1 бр. 

4.Автоцистерна - 1 бр. 

Отг. 

А. Друмев 

0889/436707 

В раб.време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ―Черноморски 

солници‖ - АД 

Щатни сили за СНАВР Общо 

23 човека 

1.Автокран до 16т. - 1 бр. 

2.Дизелгенератори- 3 бр. 

3.Компресор - 1 бр. 

4.Помпа - 3 бр. 

5.Автобус - 1 бр. 

Отг.  

Куртев 

81-38-42 

В раб.време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ―Спартак‖ - АД Щатни сили за СНАВР Общо 

52 човека 

1.Самосвали - 1 бр. 

2.Бордови машини - 1бр. 

3.Помпа - 1 бр. 

056 / 80-02-18 

Отг.  

Дилков 

056 / 88-00-72 

Дежурен : 

056 / 81-06-01 

В работно 

време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ―Електроразпреде

ление‖ - ЕАД 

Щатни сили за СНАВР Общо 

63 човека 

 

 

 

 

 

1.Автокранове - 4 бр. 

2.Багер /чук/ - 2 бр. 

3.Трактор с гребло - 1 бр. 

4.Автостълби - 6 бр. 

5.Самосвал - 1 бр. 

6.Бордови машини - 5 бр. 

  

0888 71-63-85 

84-31-07,10,11 

Отг.  

Железов 

84-11-25 

81-55-03 

0889 31-22-15 

Денонощно 

Незабавно 

  ―Електропренос‖ 

ЕАД 

Щатни сили за СНАВР - ПОбек.К  13 

човека 

1.Автокранове до 16 т. - 

1 бр. 

отг  

Симеон Добрев 

Денонощно 

Незабавно 
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―РЗА и ТМ‖ – 

12 човека 

сектор 

подстанции 

12 човека 

ел. проводи – 

13 човека 

Общо 50 

човека 

2.Булдозер - 1 бр. 

3.Трактор с гребло - 1 бр. 

4.Дизелгенератор - 1 бр. 

5.Автостълба - 1 бр. 

6.Влекач - 1 бр. 

7.Самосвал - 1 бр. 

8.Бордова машина - 2 бр. 

9.Автобус - 2 бр. 

10.Атоцистерна за транс- 

форматорно масло- 2 бр. 

0888/305576 

 

056/842525 

  ―Автотрафик‖-АД Щатни сили за СНАВР  Общо 

27 човека 

1.Товарни автомобили 

/ бордови / до 24 т. - 5 бр. 

2. Товарни автомобили 

/ бордови / до 22 т. - 1 бр. 

3. Товарни автомобили 

/ бордови / до 8 т. - 1 бр. 

4. Товарни автомобили 

/ бордови / до 13 т. - 4 бр. 

5. Товарни автомобили 

―Ивеко СВ‖- 3 бр. 

6.Лек автомобил ВАЗ 2104 - 1 бр. 

7. Лек автомобил ВАЗ 2105 - 1 бр. 

8. Лек автомобил ―Опел 

Астра‖ - 1 бр. 

9.Агрегат 100 кW - 1 бр. 

056 / 85-44-38 

056 / 85-46-27 

Отг.  

Мирчо Мирчев 

056 / 85-44-52 

056 / 85-24-23 

В работно 

време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ―ВИК‖ - ЕАД Щатни сили за СНАВР Общо 

81 човека 

1.Автокран до 16т.- 1бр. 

2.Автокранове до 25т. - 

1 бр. 

3.Багер / чук / - 8 бр. 

4.Фадроми - 1 бр. 

Изп. Д-р 

056 / 84-29-24 

Отг.  

Гюров 

0888 39 93 87 

Денонощно 

Незабавно 
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5.Фекални машини - 5 бр. 

6.Самосвали - 10 бр. 

7.Бордови машини - 4 бр. 

8.Автобуси - 5 бр. 

Ръковод. на АГ 

056 / 851 - 319 

056 / 813 - 720 

0886 400 - 035 

  ―Бургас - Шелe -

Екосервиз‖-ЕОД 

Щатни сили за СНАВР 25 

човека 

1.Снегорин - 1 бр. 

2.Трактор с гребло- 2 бр. 

3.Компресор - 1 бр. 

4.Лугоразпръсквач- 8 бр. 

5.Пясъкоразпръсквач - 

2 бр. 

6.Самосвал - 6 бр. 

7.Микробус - 1 бр. 

056 / 840 - 796 

056 / 4-73-53 

056 / 4-86-50 

Факс : 

056 / 840 - 796 

В работно 

време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ―Областно пътно 

управление 

Щатни сили за СНАВР 24 човека 

 

 

 

Бордови автомобил - 

1 бр. 

Отг.  

Х. Гюров 

056/845545 

0888/763034 

 

В работно 

Време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ВИВАКОМ Аварийно 

възстановителни 

групи. 

1.АВГ за 

ГТМ - 

5 бр. 

Общо 35 

човека 

 

2.АВГ за ВРК 

- 

2 бр. 

Общо 14 

човека 

 

3.АВГ за ВВС 

1.Трактор с гребло - 1 бр. 

2.Агрегати - 10 бр. 

3.Самосвал - 1 бр. 

4.Бордови машини - 2 бр. 

5.Микробус - 1 бр. 

6.Леки автомобили - 2 бр. 

7. Леки автомобили с повишена 

проходимост - 

8 бр. 

Отг.: 

Годжаров 

048 88 64 15 

048 83 38 96 

056 / 80-05-55 

056 / 81-11-66 

056 / 2-44-44 

Диспечер: 

056 / 2-48-00 

или 131 / без - 

платен / 

Денонощно 

Незабавно 
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8 човека 

 

  ―Яна‖ -  АД Щатни сили за СНАВР  

 

Общо 

90 човека 

Микробус - 2 бр. Отг.  

Пейчев 

056 / 4 - 57- 42 

В работно 

време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ―Керамика Бургас 

2001‖ ООД 

Щатни сили за СНАВР Общо 28 

човека 

1.Булдозер - 1 бр. 

2.Трактор с гребло - 1 бр. 

3.Автобус - 2 бр. 

056 / 86-01-56 

отг Г. Дженезова 

0885/008787 

В работно 

време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  ―Поделение за 

товарни презози‖ 

ЕАД - БДЖ 

Щатни сили за СНАВР Общо 

36 човека 

1.Автокранове до 16 т. - 

1 бр. 

2.Фадроми - 1 бр. 

  

Отг.  

Михайлов 

056 / 88-22-64 

056 / 84-07-77 

Денонощно 

Незабавно 

  Булджак АД Щатни сили за СНАВР общо  - 20 

човека 

техника под наем отг.  

 А. Тошев 

0889/396570 

В работно 

време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  КРЗ Порт Бургас 

АД 

Щатни сили за СНАВР общо  - 30 

човека 

1. Трактор 1 бр. 

2. Компресори 1 бр. 

3. Помпи – 2 бр. 

отг. З 

  Д. Енчев 

0899/156595 

В работно 

време 

незабавно. 

В извънраб. 

време до 8 ч 

  Пиргосплод АД Щатни сили за СНАВР общо  - 12 

човека 

техника под наем отг.  

Иванов 

0898/555514 

В работно 

време незабав. 

В извънраб. 

време до 8 ч 
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III. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И 

НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ. 

1. СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

1.1.  Система за оповестяване/предупреждение в областта: 

Комуникациите се организират на базата на комплексното използване на различните свързочни средства, като се използват 

възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с мобилните обекти и предаване на данни, стационарна ОДМ, СВ и 

подземни кабели. 

Основа на свързочната и оповестителната система в областта е съществуващата ОДМ, основана на базата на мирновременните 

незащитени и защитени свързочни възли, подземните и въздушните кабелни линии и развърнатата областна радио и оповестителна система. 

Фиксирани мрежи и/или услуги 

За областния щаб за координация (ОЩК)  се използва изградената от ВИВАКОМ мрежа за проводна свръзка, която включва АТЦ,  и 

телефонни канали от УАТЦ на  МВР. Дежурната стая на ОСС и ОЦ - Бургас е оборудвана с телефони - АТЦ /за свръзка с регионалните съвети 

от съседните области, общинските съвети за сигурност и кметствата/, телефон по МВР. Ситуационния център за работа на Областния щаб за 

координация (ОЩК) на област Бургас е оборудван с 3 преки телефона, 6 телефона АТЦ, 2 бр. чрез които се осъществява свръзка с ОбСС във 

всички общини, Лукойл-Нефтохим Бургас АД и Пристанище Бургас АД по градските и междуселищни телефонни линии и канали. 

Проводната свръзка на областния щаб за координация с подчинените  подразделения е изградена  чрез автоматичните градски телефони, и 

техническия комплекс за оповестяване.  

Автоматизирана система за оповестяване (АСО) 

А. Подсистема "ЩД" 

Hа територията на областта е развърната АСО във всички общини, а в Лукойл- Нефтохим Бургас –ЛАСО. 

Б. Подсистема  "Сирени" 

Сиренната система е изградена на базата на електромеханични и електронни сирени "С-40" и "С-2". На територията на областта има 

монтирани общо 201 сирени, от които "С-40"- 155 бр. и "С-2"- 12 бр. в Лукойл-Нефтохим Бургас АД. От тях на централизирано задействане 

са 99 бр. и на местно задействане - 100 бр. Освен посочените типове сирени, на територията на регион Бургас има раздадени 101 бр. ръчни 

сирени. 

Отделите АСД-Бургас и АСД-Айтос към Областно управление ГД „ПБЗН‖ – МВР Бургас, използват интегрирана информационна 

система за комуникация и видеоконферентна връзка с ОЦ – Бургас, СЦ в ГД „ПБЗН‖ – МВР и останалите ОЦ в страната.  Отдел АСД-Бургас 
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разполага със сирена "Сигнал-1" - 1 бр., монтира на машина ―Мимоза‖ Р71.  

Мобилни, радио -, и телекомуникации 

На територията на Бургаска област факсова свръзка е организирана по принципа на подчинеността до ниво общини. мобилни, радио , и 

телекомуникации 

С цел осигуряване оповестяването, управлението и натренираността на силите, постоянно действащата радиосвръзка е организирана 

по късовълнови /КВ/ и ултра-късовълнови /УКВ/ радиомрежи и радионаправления. 

А/ радиосвръзка в КВ-диапазон 

При мероприятия по управление на стихийни и аварийни дейности посочените отдели участват в една радиомрежа за управление и 

една радиомрежа за взаимодействие на ОУ „ПБЗН‖ – МВР към ГД „ПБЗН‖ – МВР София. За поддържане на радио-свръзката в КВ-диапазон 

ОЦ" е осигурен със следната свързочна апаратура: 

Б/ радиосвръзка в УКВ-диапазон 

Радиосвръзката в УКВ-диапазон е организирана чрез изградени радиомрежи, използващи като технически средства, мобилни и 

стационарни радиостанции VX 2200, мобилна радиостанция  СМ 160  и носими радиостанции VX 424 и СР 140.  При мероприятия по 

управление на спасителни и аварийни дейности, ОУ „ПБЗН‖ – МВР - Бургас участва в една радиомрежа за взаимодействие с ГД „ПБЗН‖ – 

МВР София. Областният съвет за сигурност (ОСС) - Бургас участва в една радиомрежа за управление с ОбСС в общините.  

Изградена е УКВ радиомрежа в ОУ „ПБЗН‖ – МВР - Бургас  обхващаща двата отдела и ОЦ за оперативно управление на СНАВР с 

мобилни и стационарни радиостанции VX 2200, мобилна радиостанция СМ 160 и носими радио-станции VX 424 и СР 140. 

1.2. Отговорни длъжностни лица за оповестяването са дежурните на ОСС, ОЦ и дежурните на ОбСС съгласно Инструкция за 

оповестяване при подаден сигнал за бедствие и Инспекторите по „ПБЗН‖ – МВР отговарящи за Общините. 

 1.2.1. При получено предупреждение: 

При получено предупреждение за бедствия, аварии и катастрофи незабавно се оповестява Областния управител, членовете на ОСС , 

членовете на Щаба за координация при бедствия и дежурните по ОЦ. 

 1.2.2. За оповестяване на:  

А. Органите за управление (обл. управител, кметове на общини и др.) 

Оповестяването на органите за управление и координация се осъществява от оперативния дежурен в ОЦ на ОУ „ПБЗН‖ – МВР - Бургас 

чрез електронната  информационна система за оповестяване на органите за управление – DAKS.    

С Х Е М А 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ЗАЩИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО  

В ОБЛАСТ БУРГАС 

№ Ведомства Длъжност Сл.тел/GSM 
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1 Областна администрация 

Бургас 

- Зам. областен управител 

 

- гл. експерт ОМП‖ 

 

 

 Атанас  Терзиев 

 

   Димитър Христов 

 

 

056 894 118 

0884 666 300 

056 841356 

0889 609 409 

2 Областно управление „ПБЗН‖ – 

МВР - Началник 

 

Комисар 

Васил  ВАСИЛЕВ 

056 844 244 

056 856 220  

0887 515 184 

3 Областна дирекция  МВР – 

Бургас 

Комисар 

Милен ДИМИТРОВ 

0898781678 

056-856-250 

4 Областно управление „ПБЗН‖ – 

МВР -  
 

056 856220 

0887 515184 

5 Регионална  здравна инспекция– 

Бургас Директор 
Д-р Георги Паздеров 

056 876 761 

0887 300 091 

6 Център за спешна  медицинска 

помощ – Бургас  Директор 
д-р Асен Димитров Кърджиев 

056 811230 

0888 990131 

7 Регионална ветеринарно-

медицинска служба – Бургас 

- ИД  Директор 

д-р Петър Панайотов 

Кожухаров 
0886 860853 

8 Регионална дирекция „ГП‖ 

Бургас- директор 
Комисар Антон МИРКОВ 

056 856 223 

0886 483 108 

9 ТЗ‖Дирекция специализирани 

полицейски сили‖ – Бургас- 

Директор 

Гл. инспектор  Ганчо           

НИКОЛАЕВ 

056 856 043 

0888 374 765 

10 „Водоснабдяване и канализация‖ 

ЕАД – Бургас 

- Изпълнителен директор 

Инж.  Ганчо ТЕНЕВ  
056 871 446 

0886 446004 

11 Поделение 32890 – Бургас Комодор 056 859 000 
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- Командир 

 

- Заместник-командир по МТО и 

МО 

Митко Александров ПЕТЕВ 

 

к-н I ранг  

   Хари  КОСТАДИНОВ 

0884 321 339 

 

056 859 003 

0885 319 151 

12 Поделение 48940 – Бургас  

- Командир 
Подполковник Нено НЕНОВ 

056 887393 

0884 542 396 

13 Областно пътно управление – 

Бургас - Началник отдел 

„Поддържане и ремонт на РПМ‖ 

инж. Христо  ГЮРОВ    
 056 844833  

0888 763034 

14 „ЕВН България 

Електроразпределение‖ 
Инж. Светлан ДИНЕВ 0882 833 600 

15 ―Мрежови експлоатационен  

район‖ – Бургас  инж. Стоян Стоянов 

056 842611 

056 842555 

0888 950854 

16 Областна дирекция 

―Земеделие‖ 

Лидия  СТАНКОВА 056 844303 

0885 411028 

17   Регионален център на ЕЕТНСП 

112 - Бургас- Директор 
 Наталия МИТКОВА 

056 816262 

0884 009 372 

18 Регионална инспекция по околна 

среда и водите – Бургас 

- Директор 

Инж.Бойчо ГЕОРГИЕВ 

056 813/205 

факс 813200 

0888939346 

За нуждите на ръководството на СНАВР на областно ниво се изграждат директни канали от ОЦ – Бургас до всички общини в област 

Бургас, съгласно технологична карта за изграждане на връзките за ―Бедствие‖ на територията на ВИВАКОМ АД съгласно Правилника за 

действие при СБ и КПА, приет с ПМС № 18/23.01.1998 година.  

 

 

 

 

 

 



Областен план за защита при бедствия 2012 г. 

241/279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА 

на директните връзки за “Бедствие” на територията на ВИВАКОМ Бургас 
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 Б. Щаба за координация на областта:  

За връзка с общинските Щабове за координация по техническия комплект за оповестяване се използват наети линии от ВИВАКОМК 

АД , а също и телефоните по линия на МВР. 

Оперативният дежурен на ОЦ – Бургас разполага с градски телефон/факс 056 845 112, стационарен телефон от ведомствената централа 

на областта 056 894 136, и мобилен телефон 0886 404 106. 

Информационна система 

Изградена е IT мрежа в областна администрация включена в интернет. IT мрежа е изградена и в ОУ „ПБЗН‖ – МВР - Бургас, която 

също е включена в интернет. Интернет (ADSL) има и в отдел ―АСД‖ на Областно управление „ПБЗН‖ – МВР -- Бургас. 
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 В. Частите на Единната спасителна система: 

Предаване на информацията между органите на изпълнителната власт и между съставните части на Единната спасителна система при 

подготовка за реагиране при бедствия  и при провеждане на спасителни и неотложни аварийно–въстановителни работи се осъществява чрез 

оперативния дежурен на ОЦ – Бургас.   

Редът за обмен на информация и координацията на съставните части на единната спасителна система (ЕСС) се осъществява чрез 

оперативно комуникационно – информационните центрове (ОЦ). 

Оперативните комуникационно информационни центрове приемат и оценяват информация за възникнали бедствия от ОУ на „ПБЗН‖ – 

МВР -‖, ЕЕН телефон 112, областен управител, кметовете на общини, ръководители на обекти и ръководители на място. Същите уведомяват 

компетентните съставни части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт като координират по-нататъшната 

дейност на основата на стандартни оперативни процедури. Получената и предадена гласова информация в и от ОЦ – Бургас се записва и 

архивира с възможност за последващо прослушване. 

Основни съставни части на ЕСС за Бургаска област: 

Оперативен дежурен на ОЦ – Бургас – 056 845 112; 056 894 136;GSM 0886 404 106 

„ПБЗН‖ – МВР -– Бургас:  

Оперативен дежурен – 160;  

 ОДМВР – Бургас:  

Оперативен дежурен – 166;  

 ЦСМП – Бургас:  

Оперативен дежурен СМП – 150;  

 

IV.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И 

ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.  

1. Временно извеждане на населението от една община в друга община на областта при бедствие. 

1.1. Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане: 

Кметовете на общини и ръководителите на място организират и координират временното извеждане при възникване на бедствие и  

предоставянето на неотложна помощ на пострадалите лица. Областният управител разпорежда временно извеждане от една община в друга община на 

областта. 

 Случаи, в които се разпореждат временно извеждане на пострадали: 

При непосредствена опасност за здравето и живота на населението от застрашените жилищни райони; 

 Маршрути за временно извеждане: 
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Съгласно общинските планове за защита при бедствия.  

2. Места за временно настаняване на населението от една община в друга  

община на областта при бедствия. 

2.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на сгради предварително избрани за тази цел, изграждане на 

палаткови лагери). 

Места за временно настаняване в общините на Бургаска област (без община Бургас): 

- Сградите на учебните заведения на територията на общината; 

- Читалищните сгради на територията на общината; 

- Залите за пътници при ж.п.гара и Автогара; 

- Хотели на територията на общината; 

- Ресторанти на територията на общината; 

   Разчет по общини за осигуряване на временен подслон в сгради за обществено обслужване(за настаняването в хотелите има отделни 

разчети): Община Айтос – до 2230 ч.; Община Камено – до 1450 ч.; Община Карнобат – до 7960 ч.; Община Малко Търново – до 1900 ч.; 

Община Несебър – до 5930 ч.; Община Поморие – до 3650 ч.; Община Приморско – до 2930 ч.; Община Руен – до 2950 ч.; Община 

Созопол – до2120 ч.; Община Средец – до5680 ч.; Община Сугурларе – до 2470ч. Община Царево – до 550 ч.    
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МЕСТА ЗА ПОДСЛОН И НАСТАНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС 

 

№ 
Средства за подслон места за 

настаняване 
Извършващ дейността  Адрес на обекта 

бр. 

легла 
телефони телефони 

1 х-л "България"**** "ИНТЕР ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ" БУРГАС гр. Бургас ул. "Александровска" 21 217 84-28-20   

2 х-л "Мираж"**** "Б.А.Т.ко"ООД гр. Бургас к-с "Славейков" 93 114 88-08-88   

3 х-л "Космос"*** "НЕФТЕНА ТЪРГ.КОМПАНИЯ"ЕООД гр. Бургас бул. "Стефан Стамболов" № 2 116 81-34-00   

4 х-л "Астория"** ЕТ"РОЯЛ-Д.ПАВЛОВ" гр. Бургас ул. "Кирил и Методий" № 38 28 82-06-70   

5 хотел "Аква" *** "ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН" ООД гр. Бургас к-с "Лазур" 202 83-33-35/36   

6 хотел "Луксор"*** "АЙ ДЖИ ДИ ТУР" ООД гр Бургас ул. "Крали Марко" №5 75 84-76-70   

7 ВПД "Сарафово" ИА "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ  НА МО" гр. Бургас кв. Сарафово 262 87-31-61   

8 х-л "Атаген"* * * "АТАГЕН 91" ЕООД гр. Бургас ул. "Сан Стефано" № 129 54 81-22-18   

9 х-л "Бургас" **** "КОНДОР ТРАВЕЛ" ООД гр. Бургас ул. "Хан Крум" № 5 64 81-66-66   

10 БХ "Св.Мина"***-дом 1 "ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ,ОТДИХ"ЕАД Бургаски минерални бани 130 05512/2374   

11 х-л "Военен клуб"* ИА"ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ИНФОРМАЦИЯ" гр.Бургас ул."Христо Ботев" №48 62 81-73-53   

12 х-л "Зорница"* "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗОРНИЦА" ЕООД гр. Бургас к-с"Зорница" бл.45 55 81-62-69   

13 х-л "Парк"** У-ТЕТ"ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ" гр.Бургас Парк Езеро 290 85-81-80   

14 х-л "Релакс тур"* "РЕЛАКС ТУР"ООД гр.Бургас кв.Сарафово ул."Начо Иванов" 115 81-15-57 0898/666186 

15 БХ "Профилакториум БМБ" * "ПРОФИЛАКТОРИУМ БМБ" ООД Бургаски мин.бани  206 05512/20-26   

16 сем.х-л "Атияна"-Крайморие ЕТ"АКВА БЕН-ЯНИ НЕСТОРОВ" гр. Б-с кв. Крайморие ул. "Вълнолом" 24 88-51-42   

17 сем.х-л "Плаза"*** ЕТ"ТВЛ-3-ТАНЯ ЛЕФТЕРОВА" гр. Бургас ул. "Ал. Богориди" № 42 25 84-62-97   

18 сем.х-л "Сезони"** "М-С-Т" ООД гр. Бургас ул. "Иван Вазов" № 79Б 18 84-17-03   

19 сем.х-л "Бяла роза"** "РИД-57" ЕООД гр. Бургас ул. "Батак" № 42А 16 81-08-50   

20 сем.х-л "Драма"*** "ГАРПРОМ СТРАНДЖА БУРГАС"ООД гр. Бургас ул. "Драма" № 10А 42 81-01-93   
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21 сем.х-л "Фаворит"*** "ФАВОРИТ" ООД гр. Бургас к-с"Зорница" УПИ V-34 кв. 1 40 86-64-10   

22 сем.х-л "Св.Илия"*** "ИЛИЕВИ И СИНОВЕ" ЕАД гр. Бургас ул. "Перущица" № 15 31 83-82-84   

23 сем.х-л "Булаир "** "РУНАЛИ" ЕООД гр. Бургас ул. "Булаир" № 7 28 81-30-89   

24 сем. х-л."Централ"*** "ГРАДЕВ ГРУП" ООД гр. Бургас ул. "Ивайло" № 60 36 83-65-65   

25 сем.х-л "Престиж"*** "ПРЕСТИЖ-ДД"ЕООД гр. Бургас ул. "Перущица" № 41 36 81-65-67   

26 сем. х-л "Форс"** ЕТ "АБМ-СИ-АНТОН МОРАЛИЕВ" гр. Бургас ул. "Константин Фотинов"№17 34 82-88-52   

27 сем.х-л "Св.Георги"*** "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП"ООД гр. Б-с кв.Сарафово ул. "Ремсово" №5 15 81-15-44   

28 сем.х-л "Бижу"*** "САБЕЛИ" ООД гр. Бургас ул. " Г.С.Раковски" 46 81-92-92   

29 сем.х-л "Чиплакофф"*** "ЧИПЛАКОВ И СИНОВЕ" ООД гр. Бургас ул. "Фердинандова" № 86 30 82-93-25   

30 сем. х-л "Слънце"*** "СЛЪНЦЕ-НИКОЛАЙ МАДЖАРОВ" ЕООД гр. Бургас к-с "Лазур" бл.113 вх. Г 40 83-73-10   

31 сем.х-л "Шанс"* ЕТ "АЛБА-КЪНЧО МИТЕВ" гр. Б-с кв.Сарафово ул."Ан.Димитров"№51 24 87-22-17   

32 сем.х-л "Лазурен бряг" "ХЕПИ ТУР БЪЛГАРИЯ" ООД гр. Б-с кв.Сарафово ул. "Рибарска"№1 27 87-32-18   

33 сем. х-л "Замъка" "БОЙАНИ-ГЕНЧЕВИ И СИЕ" СД гр. Б-с кв.Сарафово ул."Баба Тонка" №13 16 0889/157044   

34 сем. х-л "Мирана"*** "МИРАНА" ЕООД гр. Б-с кв.Сарафово ул. "Брацигово"№10 24 872-770   

35 сем. х-л "Кедъра" ** ДЗЗД "ВИКИ" гр. Б-с кв.Сарафово ул. "Ан. Димитров" №16 18 0896/739193   

36 поч.ст "Свети Мина-дом 2"** "ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ,ОТДИХ"ЕАД гр. Бургас парк " Росенец " 72 05512/22-40   

37 поч. ст. "Енерго"* "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТР. КОМПАНИЯ" ЕАД гр. Бургас парк "Росенец" 44 89-88-20 0889/715939 

38 поч. ст. "Рафаела" * ЕТ "ЛИНКИН-ИВАН ЛИНКИН" гр. Бургас парк "Росенец" 20 89-88-35 0895/386763 

39 поч. ст. "Селекта" * * "СЕЛЕКТ ТУРИЗЪМ" ЕООД гр. Бургас парк "Росенец" имот №3 37 85-06-11 0888/551565 

40 пансион "Бриз" ЕТ "ИСУР-РУСИ СТОЙЧЕВ" гр. Бургас кв. Сарафово ул. " Черно море " №1 20 0888/804859   

41 бунгала "Крайморие" * "БЕНМАР" ЕООД гр. Бургас кв. Крайморие-къмпинга 45 84-33-07 0888/638061 

42 къща "Лазур"** "КАПИТОЛ" ЕООД гр. Бургас ул."Калофер" №1 14 81-65-67 0899/914388 

43 къща "Зелената къща"*** "ДЪБРАВА" ООД с. Ветрен Бургаски мин.бани ул."11" № 5 19 0887/748150   
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44 къща "Елит"** ЕТ "ИНВЕСТ-ВАСИЛ ЦИНОВ" гр.Бургас ул."Морска" №35 14 84-57-80   

45 къща "Неранза"** ЕТ"МИТЕВИ-ЖГ-57-ЖЕЛЯЗКА МИТЕВА" гр.Б-с кв.Сарафово ул."Буревестник"№18А 20 0888/625578   

46 къща "Орхидея"** "ИНТЕР ЕС-М" ООД гр. Бургас ул. "Петко Каравелов" 32 20 0888/591692   

47 къща"Палма"** ЕТ "ШАНС-МК-МАТЬО МАТЕВ" гр. Б-с кв.Сарофово ул."Комсомолска" №5Б 20 87-22-17   

48 къща"Матев"** "МАТЕВ" ЕООД гр. Б-с кв.Сарофово ул."Брацигово" №23 18 0889/360213   

49 къща"Пеликан"** "НЮСТРОЙ" ЕООД гр. Б-с кв.Акции ул. "Пеликан" №3 10 0894/311706   
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МЕСТА ЗА ПОДСЛОН И НАСТАНЯВАНЕ В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС 

  Училище адрес терен 
брой 

етажи 

застроена 

площ 
РЗП 

Професионални училища 

1 Търговска гимназия ул.Г.Шагунов 1 2500 4 527 2108 

  ОБЩО:         2108 

2 ПГ по механоелектротехника 

и електроника/ 

бул.Ст.Стамболов 69 

11850 3 1405 4215 

        1 965 965 

  ОБЩО:         5180 

3 ПГСАГ"К.Фичето" Бул.Ст.Стамболов 69 9500 3 872 2616 

        1 320 320 

        1 150 150 

        1 180 180 

  ОБЩО:         3266 

4 Професионална гимназия по Бул.Ст.Стамболов 53 9765 4 735 2940 

  туризъм"Ас.Златаров"     2 447 894 

        1 1360 1360 

        1 1333 1333 

  ОБЩО:         6527 

5 
ПГ по електротехника и 

електроника"К. Фотинов" 

/СОУ "Иван Вазов" 

Ул.Хр.Ботев  42 11250 4 1603 6412 

        1 549 549 

        1 48 48 

  ОБЩО:         7009 

Профилирани гимназии 

1 АЕГ‖Г.Милев‖ к/с‖Зорница‖,до бл.44   4 2917 11668 

  В една сграда с НЕГ‖Гьоте‖           

  ОБЩО:           

2 НЕГ‖Гьоте‖ к/с‖Зорница‖,до бл.44   4 2917 11668 

  ОБЩО:           

3 ГРЕ‖Раковски‖ бул.Ст.Стамболов 19 11250 4 1040 4160 

  ОБЩО:           

4 ПМГ‖НОбрешков‖ бул.Ст.Стамболов  19       0 

  В сградата и двора на ГРЕ "Г. С. Раковски"         

5 ГЧЕ‖В.Левски‖ к/с‖Лазур‖,ул.,Карлово 9       0 

  В общ акт с училище           
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  "П.К.Яворов"           

6 
Вечерна гимназия 

‖З.Стоянов‖ 

бул.‖Сан Стефано‖ 88 

      0 

  В сградата на ОУ В. Априлов           

Средни общообразователни училища 

1 Кирил и Методий пл.Кирил и Методий 7650 3 1080 3240 

        1 463 463 

  ОБЩО:         3703 

2 Д.Дебелянов Славейков,до бл.5 17000 4 2100 8400 

  ОБЩО:           

3 К.Преславски Славейков,до бл.47 19000 4 2890 11560 

  ОБЩО:           

4 Й.Йовков Изгрев,до бл.16   4 2523 10092 

5 Добри Чинтулов Изгрев,до бл.30   4 2353 9412 

  ОБЩО:           

6 Петко Росен М.Рудник,до бл.404 18164     0 

  няма данни за РЗП           

  ОБЩО:           

7 К. Петканов М.Рудник до бл.446 21084 4 3253 13012 

8 СУ‖Ю.Гагарин‖ ул.Кавала 39       0 

  Държавно, има искане за деактуване 

9 НУМСИ‖П.Владигеров‖ ул.Кавала 39       0 

  Държавно, има искане за деактуване 

  ОСНОВНИ УЧИЛИЩА         0 

1 П.Р.Славейков ул.ЦарСимеон 23 2940 3 808 2424 

2 Княз БорисI ул.Кл.Охридски 31 7169 3 808 2424 

3 В..Априлов бул.СанСтефано 88 5000 3 350 1050 

4 Л.Каравелов ул.Л.Каравелов 68 9240 3 752 2256 

5 Бр.Миладинови к/сБр.Миладинови 16200 4 3253 13012 

6 П.К.Яворов Лазур,ул.Карлово 9 12780 3 970 2910 

        3 675 2025 

        1 215 215 

        1 215 215 

  ОБЩО:         5365 

7 Г.Бенковски Зорница,до бл.47   3 2197 6591 

8 Кл.Охридски Изгрев,до бл.49   3 1380 4140 

9 А.Страшимиров Славейков,до бл.28 17000 4 2518 10072 

10 Елин Пелин М.Рудник до бл.430 20572     0 

  няма данни за РЗП           
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11 Найден Геров М.Р.ул.Въстаническа 38 11640 4 684 2736 

      
  3 456 1368 

      
  2 152 304 

      
  2 225 450 

      
  1 491 491 

  ОБЩО: 
  

      5349 

12 Хр.Ботев-кв.Победа Кв.‖Победа‖ 5430 2 750 1500 

        3 312 936 

            2436 

13 Кл.Охридски С. Рудник 4985 2 380 760 

14 Хр.Ботев с. Черно море   2 964 1928 

15 Иван Вазов С. Банево 8275 2 243,4 486,8 

        1 336 336 

        1 30,5 30,5 

  ОБЩО:         853,3 

16 Хр.Ботев С. Ветрен 18210 1 326 326 

        1 284 284 

        1 280 280 

        2 111 222 

  ОБЩО:         1112 

17 Васил Левски Кв. Горно Езерово 6000 2 363 726 

        1 164 164 

        1 78 78 

  ОБЩО:         968 

18 Хр.Ботев Кв.Долно Езерово 16850 4 603 2412 

        4 664 2656 

        2 252 504 

        1 547 547 

        1 375 375 

  ОБЩО:         6494 

19 Кирил и Методий С. Равнец 10390 3 427 1281 

        1 53 53 

        1 117 117 

        1 301 301 

  ОБЩО:         1752 

20 Хр.Ботев Кв. Сарафово 8670 2 504,75 1009,5 

        1 242 242 
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            1251,5 

21 Васил Левски Гр. Българово 8960 3 563 1689 

22 Хр.Ботев С. Маринка 7380 2 698 1396 

        1 245 245 

  ОБЩО:         1641 

  НАЧАЛНИ  УЧИЛИЩА 

1 Михаил Лъкатник к/с ―Славейков‖ 15390 4 615,6 2462,4 

        2 253,2 506,4 

  ОБЩО:         2968,8 

2 д-рП.Берон С. Рудник 9640 2 650 1300 

  ОБЩО:         1300 

  СПЕЦИАЛНИ  УЧИЛИЩА 

1 
Помощно училище ‖Отец 

Паисий‖ 

ул.Вардар 1 
5010 2 724 1448 

        1 82 82 

  ОБЩО:         1530 

 

2.2 Оценка на наличното и недостигащото оборудване за областта: 

Оценката на наличното оборудване и необходимост от доставка за покриване на 

нуждите ще се извърши от Щаба за координация  след получаване на достоверни 

сведения от общините за пораженията вследствие на земетресение. 

За подпомагане на пострадалите в областта е осигурено следното 

оборудване: 

Областно управление „ПБЗН‖ – МВР -– Бургас  

Междуобластни складове на БЧК –  

при необходимост се осигуряват допълнително фургони. 

Наличното оборудване може да се получи от складовете на „ПБЗН‖ – МВР - 

от Ч+6. Недостигащото имущество ще се осигурява от Държавата по искане на 

Областния управител. 

2.3. Разчет на недостигащото оборудване в общините. 

Разчетът се изготвя на база брой пострадали и недостиг на оборудване/легла, 

дюшеци, одеала, палатки /фургони/, шалтета, одеала, възглавници, водоноски, 

газови горелки, инвентар за котлова храна, химически тоалетни и др./ от комисии, 

определени със заповеди на областния управител 

2.4. Длъжностно лице  от областта, отговорно за осигуряването на недостигащото 

оборудване. 

Заместник – областен управител; 

Главен секретар в областна администрация; 

-Директор на дирекция ―Административно-правно обслужване, финанси и 

управление на собствеността ‖ в областна администрация;  

- Началник на областно упправление „ПБЗН‖ – МВР -; 

- Секретар на ОС на БЧК; 

2.5. Източници за осигуряване на недостигащо оборудване в случаи на 

необходимост. 

Недостигащото оборудване се доставя с писмени заявки от областния 

управител до ГД – „ПБЗН‖ – МВР -, чрез Държавен резерв и военновременни запаси 

и от фирми производители на легла, дюшеци, одеала, палатки и др. 
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При необходимост, чрез искане до ГД „ПБЗН‖ – МВР -чрез ОУ„ПБЗН‖ – 

МВР -– Бургас се осигурява допълнително оборудване от: 

 ОУ „ПБЗН‖ – МВР -– Варна; 

 ОУ „ПБЗН‖ – МВР -– Сливен; 

 ОУ „ПБЗН‖ – МВР -– Шумен. 

 ОУ „ПБЗН‖ – МВР -– Ямбол 

 ОС на БЧК заявява необходимост от осигуряване на недостигащото 

оборудване пред НС на БЧК. 

2.6. Длъжностни  лица, управляващи местата за временното настаняване – 

държавна собственост. 

На определените за временно настаняване  места се назначава комендант със 

заповед на кмета на общината, на чиято територия се намира мястото за настаняване. 

Главният секретар и Директора на дирекция ‖АПОФУС‖ в областна администрация 

контролират и следят за настаняването на пострадалите в сгради държавна собственост. 

3. Определяне на терени във всяка община за разполагане на сили на  

Единната спасителна система от други области – съгласно общинските планове 

за защита при бедствия. 

4. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща, при 

повече от една бедстващи общини.  

4.1.Отговорни длъжностни лица, координиращи нуждите от храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти и други – съгласно общинскиге планове 

за защита при бедствия; 

4.2. Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти и други – съгласно общинскиге планове 

за защита при бедствия;  

4.3. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода медицински изделия, 

лекарствени продукти и други в  

Р А З Ч Е Т  

НА НУЖДИТЕ  ОТ ХРАНА И ВОДА  ЗА ТРИ ДНИ 

 

№ ЗА 100 ЧОВЕКА ЗА 1 ДЕН ЗА  3 ДНИ 

 ПРОДУКТИ КОЛИЧЕСТВО За 300 човека За 500 човека 

1. Леща    4 кг. 36 кг. 60 кг. 

2. Картофи     28 кг. 252 кг. 420 кг. 

3. Сирене     3 кг. 27 кг. 45 кг. 

4. Олио     5 л. 45 л. 75 кг. 

5. Лук     4 кг. 36 кг. 60 кг. 

6. Домати     4,5 кг. 40 кг. 68 кг. 

7. Брашно     6 кг. 54 кг. 90 кг. 

8. Сол     0,3 кг. 3 кг. 5 кг. 

9. Оцет     0,3 кг. 3 л. 5 кг. 

10. Чесън     0,1 кг. 1 кг. 1,5 кг. 

11. Червен пипер     0,05 кг. 0.5 кг. 1 кг. 

12. Хляб     100 бр. 900 бр. 1 500 бр.=1,5т. 

13. Консерви     200 бр. 1 800 бр. 3 000 бр.х0,2=1,5 

14. Вода    300 л 2 700 л. 4 500 л.. 

15. Всичко лева:    600 лв. 6 240 лв. 9 840 лв.-8,4 т  
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Забележка: Продуктите са достатъчни за една супа и две ястия, като  заедно с един 

хляб са на стойност 2 лв. за 1 човек. 

Осигуряването на потребностите и приготвянето на храната, ще се извършва от 

ОЦСЗУ – гр-Бургас. 

Калкулация за 1 човек за 1 ден 

Продукти с 1кг. хляб = 2,00лв. 

Консерви – 2 бр.         = 2,40 лв. 

Вода  3 литра              = 1.10 лв. 

Други                           = 0.50 лв. 

Всичко разходи:            6.00 лв. 

 

Р А З Ч Е Т  

НА НУЖДИТЕ  ОТ  МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И 

ДРУГИ 

№ ЗА 50 ЧОВЕКА ЗА 1 ДЕН ЗА 150 ЧОВЕКА  

 ПРОДУКТИ Количество   Лева  Количество   Лева  

1 2 3 4 6 7 

1. Бинт  25 бр. 14 75 бр.     42 

2. Марли комплект 250 пак. 230  750 бр.    720 

3. Памук  1,3 кг. 1 4 кг.        3 

4. Кислородна вода  5 л. 11 15 л.      33 

5. Риванол  5 л. 7 15 л.      21 

6. Йод  2,5 л. 40 7.5 л.    120 

7. Спирт  3 л. 2 9 л.         6 

8. Водно-солеви р/ри 150 банки 209 450 б.     627 

9. Урбазон 4 грама 20 12 гр.       60 

10. Пеницилин-инж. 400 фл.1млн. 148 1 200 фл.1м  

11. Аналгин ампули 200 бр. 124 600 бр. 372 

12. Морфин ампули 50 бр. 59 150 бр. 179 

13. Нестероидни ср.  100 бр. 261 300 бр. 783 

14. Спринцовки 2куб. 200 бр. 10 600 бр. 30 

15. Спринцовки 5куб. 100 бр. 8 300 бр. 24 

16. Спринцовки 10куб. 100 бр. 11 300 бр. 33 

17. Спринцовки 20куб. 200 бр. 32 600 бр. 96 

18. Катетри  25 бр. 33 75 бр. 99 

19. Абокати  50 бр. 35 150 бр. 105 

20. Тръби за интубация 25 бр. 250 75 бр. 750 

21. Кръвни продукти 15 банки 450 45 банки 1 350 

22. Гипсови бинтове-

10х15см. 

150 бр. 255 450 бр. 765 

23. Игли и конци 250 бр. 10 750 бр. 30 

24. Автоклав  1 бр. 7 650 1 бр. 7 650 

25. Упойки  венозни 25 флакона 500 75 флакона 1 500 

26. Упойки летливи 17 флакона 1 020 51 флакона 3 060 

27. Райски газ 10 бутилки 600 30 бутилки 1 800 
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28. Кислород  5 бутилки 45 15 бутилки 135 

29. Атропин 50 ампули 46 150 ампули 138 

30. Алергозан 50 ампули 62 150 ампули 186 

31. Тиопентол 50 ампули 46 150 ампули 138 

32. Миорелаксин  50 ампули 300 150 ампули 900 

33. Листенон  50 ампули 77 150 ампули 231 

34. Фентанил  50 ампули 78 50 ампули 234 

35. Диазепам 50 ампули 36 150 ампули 108 

36. Форан  17 флакона 2 981 51 флакона 8 943 

37. Кураре  100 флакона 500 300 флакона 1 500 

38. Нивалин  150 ампули 402 450 ампули 1 206 

39. Пимадин  100 ампули 66 300 ампули 198 

40. Сонди за стомашни  

промивки дебели 

50 бр. 43 450 бр. 129 

41. Назо-гастрична сонда 10 бр. 10 30 бр. 30 

42. Шини за врат 5 бр. 125 15 бр. 375 

43. Шини за крайници-г  10 бр. 500 30 бр. 1 500 

44. Шини за кр.- долен 10 бр. 900 30 бр. 2 700 

45. Шапки  150 бр. 39 450 бр. 117 

46. Маски  150 бр. 56 450 бр. 168 

47. Престилки  150 бр. 2 655 450 бр. 7 965 

48. Ръкавици 150 бр. 11 450 бр. 33 

49. Калцуни  150 бр. 45 450 бр. 135 

50. Дезифектанти ръце 1 кг. 12 3 кг. 36 

51. Дезифектанти под 2 л. 25 6 кг.            75 

52. Дизелово гориво 240 л. –12 ч. 490 720 л.       1 470 

53. Стерилни чаршафи 50 бр. 750 150 бр.       2 250 

По цени от 10.04.2008 г. 

Разход за 1 пациент - 296,2лв. 
Всичко лв. 22 160     66 480 

 

5. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две и 

повече бедстващи общини. 

5.1. Длъжностни лица от Областно пътно управление-Бургас, отговорни за 

организиране и координиране на дейностите по разчистване. 

- инж. Недьо Недялков Плачков – Директор. 

- инж. Христо Атанасов Гюров – Началник отдел „Поддържане и ремонт на 

РПМ‖. 

-  Желязко Ганев Славов  - Ръководител - Районна пътна служба Айтос. 

-  Златка Кирова Иванова - Ръководител - Районна пътна служба Бургас. 

-  Димитър Жеков Желязков – Ръководител- Районна пътна служба Карнобат. 

-  Янко Димитров – Ръководител - Районна пътна служба М. Търново. 

-  инж. Кунчо Димитров Гайдов – Ръководител - Районна пътна служба 

Поморие. 

-  Бойчо Тодоров Бойчев - Ръководител -Районна пътна служба Средец. 

-  Мария Иванова Николова  - Главен специалист  „Автомагистрала Тракия‖. 

-  Фирма отговорна за поддържането „Зебра-Стимекс‖ Варна 

 5.2. Регистър на наличната техника и местонахождението и. 
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 Областно пътно управление-Бургас разполага със следната техника:  

№ по ред Марка Местонахождение 

1 Роторен снегорин ЗИЛ 131  гр. Руен 

2 Роторен снегорин ЗИЛ 131 гр. Поморие 

3 Товарен автомобил за ръчно опесъчаване гр. Бургас 

4 Товарен автомобил за ръчно опесъчаване гр.Айтос 

5 МТЛБ  гр. Бургас  

5.3 .Друга налична техника на разположение на областния управител и 

местонахождението и. 

Областно пътно управление – Бургас има сключени договори с 

„Бургаспътстрой‖ АД гр.Бургас, „Пътно поддържане-Интеркомроуд‖ЕООД –

гр.Бургас и „Пътстрой-Карнобат‖ЕООД – гр.Карнобат, на които възлага изпълнение 

на дейностите по  ремонт, поддържане и зимно поддържане на РПМ. В изпълнение 

на тези договори, посочените фирми сформират екипи за отстраняване на последици 

от ПТП,бедствия, аварии и действия при други извънредни ситуации по 

Републиканската пътна мрежа на територията на Бургаска област. 

Регистър на наличната техника на фирмите, с които  Областно пътно 

управление – Бургас има сключени договори за ремонт, поддържане и зимно 

поддържане на РПМ.. 

„ БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД  

№ по ред Марка           /бр./ Местонахождение 

1 Роторен снегорин  - 1 бр. гр. Бургас 

2 Автогрейдер           - 3 бр.  
гр. Бургас 

гр. Каблешково 

3 Булдозер ДТ-54      - 1 бр. гр. Средец 

4 Автомобили със снегоринна уредба  -1бр. гр. Айтос 

5 Трактори със снегоринна уредба       -1бр. с. Дъскотна 

6 Пясъкоразпръсквачи със снегорини -10бр. 

гр. Бургас; гр.Поморие 

гр.Обзор; гр.Айтос 

с.Дъскотна 

7 Лугопръскачки - 5 бр. 
гр. Бургас; гр.Айтос 

гр.Средец 

8 Товарни автомобили за ръчно опесъчаване-1 бр. гр. Бургас 

9 Товарачни машини - 8 бр. гр. Бургас; гр Айтос 

 

„ ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-ИНТЕРКОМРОУД” ЕООД –гр. БУРГАС  

 

№ по 

ред 
Марка                         /бр./ Местонахождение 

1 Роторен снегорин  - 2 бр. гр. М. Търново 

  гр. Бургас 

  гр. М. Търново 

2 Автогрейдер           -3 бр. гр. Бургас 

  гр. Царево 
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3 Автомобили със снегоринна уредба -1бр.     гр. Бургас 

  гр. М. Търново 

4 Трактори със снегоринна уредба      -10 бр. гр. Бургас 

  гр. Царево 

  гр. М. Търново 

5 Пясъкоразпръсквачи без снегорини -7 бр. гр. Бургас 

  гр. Царево 

6 Пясъкоразпръсквачи със снегорини -1 бр. гр. Бургас 

7 Лугопръскачки - 2 бр. гр. М. Търново 

  гр. Бургас 

  гр. М. Търново 

8 Товарни автомобили за ръчно опесъчаване  -3 бр. гр. Бургас 

  гр. Царево 

9 Товарачни машини - 4 бр. гр. М. Търново 

  гр. Бургас 

 

„ПЪТСТРОЙ-КАРНОБАТ”ЕООД – гр.КАРНОБАТ  

 

№ по 

ред 
Марка /бр./ Местонахождение 

1 Роторен снегорин  - 1 бр. гр. Карнобат 

2 Трактори със снегоринна уредба - 5 бр. гр. Карнобат; с. Прилеп 

3 Пясъкоразпръсквачи без снегорини - 5 бр. 
гр. Карнобат; с.Прилеп 

гр. Сунгурларе 

4 Лугопръскачки - 2 бр. гр. Карнобат; с.Прилеп 

5 Товарни автомобили за ръчно опесъчаване -3 бр. 
гр. Карнобат; с.Прилеп 

гр. Сунгурларе 

6 Товарачни машини - 5 бр. 
гр. Карнобат; с.Прилеп  

гр. Сунгурларе 

 

6. Организация на комуникациите в областта. 

6.1.Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни 

връзки, обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и 

интернет. 

Директни телефонни връзки / Дежурен ОСС – Технически комплекс за 

оповестяване/  

Мобилни телефонни връзки-мобилна група на общинските администрации 

Радиовръзка – УКВ; 

Интернет; 

ОЦ – тел. за връзка и факс - 056 845 112, УКВ; КВ; e-mail:okic-bs@cp.e-

gov.bg; 

6.2.Телефонен указател на отговорни институции и длъжностни лица: 

Директор на Дирекция МВР - тел. 056 856 323; 

Директор на ВиК – тел. 056 871 440 и моб. тел. 0888 446 007; 
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Управител на „Мрежи Високо напрежение‖-ЕАД Енерго–преносен район -

Бургас–тел. 056 842 555 и моб. тел. 0888 950 854 и 0888 305 576; 

Ръководител на„ЕСО‖–ЕАД-Мрежови Експлоатационен район Бургас тел. 

056 851741; 

Директор „Пътно управление‖ тел. 056 845 545, моб.тел. 0888 760 844 и 

0888 763 034; 

 

Телефони на общини 

  Айтос - 0558    2-34-50 ц.  факс 2-21-33 GSM 

Кмет  Васил Едрев  2-26-65   0898-530027  

Зам. Кмет Галина Петрова 2 22 79   888 996 719 

Зам. Кмет Мариана Димитрова 2 26 70   898 530 033 

Секретар  Радка  Недкова  2-86-25   897 992 330 

Дежурен    2-24-69     

  Бургас - 056 84-09-15 ц. факс 84-13-14   

Кмет Димитър Николов  84-13-13   884 841 111 

Зам. кмет-здравеоп.   д-р Лорис Мануелян  84-13-02   882 003 050 

Зам. кмет-терит. устр.  Костадин Марков 84-13-04 882 003 077  888 301 836 

Зам. кмет-евроинтегр. Атанаска Николова  0886 062 441    888 643 693 

Зам. кмет-култ. и обр. Йорданка Ананиева 84-13-01 884 648 888  885 285 735 

Зам. кмет-финанси  Красимир Стойчев  84-13-15 факс 84-32-07 888 923 062 

Секретар  Божидар Кънчев 84-20-68   888 635 703 

Дежурен   84-15-60     

  Камено - 05515   факс 24-80   

Кмет Стефан Бонев  30-08   897 099 888 

Зам. Кмет Тодор Петров  30-93   897 870 808 

Секретар  Галина Николова 20-93   897 870 805  

Дежурен   30-62     

  Карнобат - 0559  ц. 2-28-03 факс 2-71-65   

Кмет Георги Димитров  29  125   888 411 644 

Зам. Кмет Жельо Георгиев  2-28-04   888 657 978 

Зам. Кмет Бойка Колева  2-28-14   886 708 010 

Секретар Кремена Красимирова 2 70 16    

Дежурен   2-28-26     

  М. Търново - 05952   факс 31-28   

Кмет Илиян Янчев 30-21    882 808 020 

Зам.Кмет Илиян Янчев 30-22   882 808 020 

Зам. Кмет Катя Куюмкжиева 35- 85   889 304 237 

Секретар Тонка Стоева 30-23   886 553 021 

Дежурен   31-57     
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  Несебър - 0554     2-93-76   

Кмет Николай Димитров 2 93 70 4-54-11к 893 303 600 

Зам. Кмет Иван Гургов 2 93 22   893 303 613 

Зам. Кмет Янаки Стоянов 2 93 21   893 303 617 

 Секретар Стойко Стоянов 2 93 34    

Дежурен   2 93 17     

  Поморие - 0596   факс 2-52-36   

Кмет Петър  Златанов 2-20-04   886-837311 

Зам. Кмет Кунчо Гайдов 2-30-52   882 420 050 

Секретар Тони Митев 2-22-71   897 870 032 

Дежурен   2-40-03     

  Руен - 05944   факс 6476   

Кмет Исмаил Осман 6233, 6226   0885-398 066  

Зам. Кмет Ферхам Смаил 63-20   882 009 751 

Зам. Кмет Мустафа  Иб 63-20   887 271 998 

Зам.Кмет Мирем Дервиш 63-14    885 909 751 

Секретар  Снежана Панайотова 64-49   885 909 750 

Дежурен   63-14     

   Созопол - 0550  факс 2-24-38    

Кмет  Панайот Рейзи 2-57-01;-22-80   887 566 577 

Зам. Кмет  Катя Стоянова 25 777   889 822 003 

Секретар  Веслина Спасова 25  710    888 898 001  

Дежурен   2-23-18     

  Средец - 05551   факс 77-25   

Кмет  Иван Жабов 76-91   0888 200 060  

Зам. Кмет Жельо Желев 77-25   888 260 090 

Зам.Кмет Милена Чечева 76-83    

Секретар  Бончо Богданов 76-93   888 240 082 

 Дежурен   76-86     

  Сунгурларе - 05571   факс 34-89   

Кмет Георги Кенов 50-63   898 254 444 

Зам. Кмет Хатидже Георгиева 52-69   892 237 600 

зам.Кмет Селиме Кямил Куз 52-69   892 237 760 

Секретар Росица Чанева 56-64   892 237 673 

Дежурен   51-11     

  Приморско - 0550   факс 3-23-73   

Кмет Димитър Германов 3-05-50 3-20-42к 885 139 960 

Зам. Кмет Милчо Милев  3-36-47   882 366 669  

 Зам. Кмет  3-23-47    
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 Секретар Катя Божинова 3-36-42   886 781 188 

Дежурен   3-23-76     

  Царево - 0590   факс 5-20-03   

Кмет  Георги Лапчев 5-50-10    0889 510 367 

Зам. Кмет  Васил Каридков  5-50-12   886 440 100 

 Секретар     Мария Конярова  5-50-25   887 151 111 

Дежурен   5-20-64     

Председатели  на  Общински  съвети 

Айтос      0558  Ружди Хасан 2-21-66   887 440 441 

Бургас    056  Снежана Маджарова 841300 86 09 10  884 800 174 

Камено    05515  Стойка Драганова  05515/ 30-58 

                 

05515/31 13  892 216 728 

Карнобат   0559  Тодор Ченешев 2-28-03/ 137 2-27-99 887 327 333 

Малко Търново 05952  Тодор Браяновски  27-73/ 27-74 20-56 885 816 168 

 Несебър  0554  Благой Филипов  2-93-40 2 93 91  888 322 451 

 Поморие  0596  Милена Енева  2-25-65   893 366 383 

 Приморско   0550  Миглена Барцулева  3-36-27 3-29-59 888 206 600 

 Руен      05944  Ешереф Ешереф 64-86   889 400 705 

 Созопол  0550 Красимира Германова   2-24-34 2 37 60  888 609 040 

 Средец   05551  Надежда Палова 77-32   884 930 782 

 Сунгурларе  05571  Халил  Ахмед  51  12   897 568 888 

 Царево    0590  Даниел Скулиев   5-50-26   887 449 604 

Подробен указател се съхранява и актуализира в дежурната стая  на дежурните 

по Общински съвет по сигурност  и ОЦ-Бургас 

6.3 Длъжностно лице от областната администрация, координиращо 

комуникациите по време на бедствие. 

 Началник на ОУ „ПБЗН‖ – МВР - 

  Главен експерт „ОМП‖ 

7. Законност и ред при повече от една бедстващи общини. 

7.1. Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта: 

Съгласно закона за МВР Директора на ОДМВР организира и осъществява 

опазването на обществения ред. 

Координиране на дейностите  се осъществява от ОСС във взаимодействие с 

ОбСС 

7.2. Ред за координация/съгласуване на дейността на специализираните 

изпълнителни органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и 

законността. 

За реда и законността на дейностите отговорно лице от областна 

администрация е ресорен заместник областен управител. 

 За осъществяване на мероприятията  по опазването на реда и сигурността на 

гражданите в засегнатите райони при бедствие, със силите и средствата на ОДМВР 

се изграждат следните групи: 

групи за изграждане на КПП и регулиране на движението; 

група за отцепване на района; 

група за предотвратяване и разкриване на престъпления; 
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група за оказване на съдействие на държавни органи и организации; 

резерв и дежурни; 

служебни автомобили; 

Осигуряването на реда се осъществява, както следва: 

регулиране на движението по маршрутите между населените места – КАТ – 

сектор Пътна полиция; 

отцепване района на бедствието – ОДМВР, като осигуряват и пренасочват 

движението; 

спиране движението на влаковете – по разпореждане  на дежурния диспечер 

на съответния железопътен възел; 

охрана на обществения ред в района на бедствието – ОДМВР и охраната в 

обектите от националното стопанство; 

8.Логистика при повече от една бедстващи общини.  

Логистиката осигурява ресурси и услуги, необходими за поддръжка на 

организацията и действията на структурите от ЕСС по справяне с бедствието. 

8.1. Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката: 

Основната задача на логистиката е оптимизация на процеси, включително 

доставката на необходимите стоки или материали на точното място и време при 

зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. 

Директор на дирекция „АПОФУС‖ – Областна администрация 

8.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях; 

Взаимодействието и съгласуването се извършва между Областния щаб за 

координация и общинските щабове за координация. 

 Дейности, водещи до избор на подходящи доставчици: 

разработване и поддържане на база от доставчици – да се обхванат също и 

потенциалните доставчици за в бъдеще като се изхожда от промените, които се 

очаква да настъпят в продуктовата структура на фирмата. За преработване на тази 

база от доставчици е необходимо да има координираност между маркетинга, отдела 

за проектиране на нови продукти и снабдяването. Чрез взаимодействие на тези 

отдели се формулират изискванията спрямо потенциалните доставчици. 

Източници на информация: файл с данните за доставчиците в отдела по 

снабдяване: 

данни за: 

-името на доставчика и материалите; 

-за качеството на получаваните материали и надеждността на доставките; 

-обща информация за производството и управление на доставчика и други. 

8.3. Договорени споразумения с доставчици; – съгласно общинските планове 

за защита при бедствия 

Кметовете на общини договарят и контролират своевременната доставка на 

определеното място при зададени количество и качество на необходимите стоки или 

материали.  

  Всяка структура участваща в спасителните дейности следи за изпълнението на 

договорените споразумения за доставки със съответните фирми. 
 При обявено бедствено положение може да бъде наложено приоритетно снабдяване 

на спасителните екипи. 

8.4. Длъжностно лице от областната администрация, координиращо 

дейностите с общините. 

 Заместник Областен управител 

 Директора на дирекция ―АПОФУС‖ 
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9. Транспорт при повече от една бедстващи общини.  

9.1. Длъжностни лица от областната администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта; 

 Гл. специалист транспорт и комуникации към отдел „РРТУ‖ – дирекция 

„АКРРДС‖ – Областна администрация  

9.2. Информация по общини за налични МПС, местонахождението им и списък 

на лицата (юридически и физически) осигуряващи транспортните средства и 

координати за връцка с тях. 

Община Айтос 

НАЛИЧНИ МПС И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО ИМ 

№ ФИРМИ ТЕХНИКА Л. СЪСТАВ ТЕЛЕФОНИ 

1 2 3 4 5 

 АВТОБУСИ 57 бр. – 2160 места БРОЙ МПС - 

МЕСТА 

 

1. „Автотранспорт‖ 

ЕООД 

3 бр.х 54 места „Сетра‖ 

4 бр. х 50 места 

„Чавдар‖ 

2 бр. х 15 места „Пежо‖ 

1 бр. х 6 места „Пежо‖ 

10 бр.- 400места 2-20-10; 

0887612822 

2. „Алексия‖ 7 бр.х 50 места „Сетра‖ 

3 бр. х 44 места 

„Чавдар‖ 

1 бр.х50 места  -

Мерцедес 

1бр.х 50 места –Кента 

1 бр.х15 места „Пежо‖ 

13 бр.- 600 места 2-38-58; 

0889442006 

3. ТК Минибус 

Транзит А-с 

4 бр. х 18 места - 

микробуси 

4 бр.- 70 места 0878224225 

4. ЕТ „Експрес-Тони‖  

Хилми Хилмиев 

6 бр.‖Мерцедес‖ – 

18;34;46;50;53;58 места 

6 бр. – 260 места 2-70-87 

0889518273 

5. ЕТ „Младост‖-Д  

Димо Ангелов 

4бр.х 50 места  „Сетра‖ 

3бр.х 15 места -

Микробус 

7 бр.- 240 места 2-86-30 

0888297016 

6. „Галиана‖ ЕООД 

Мирослав Смилов 

6 бр.х 50 места –

автобуси 

3бр.х 15 места -

микробус 

9 бр.- 350 места 2-84-04 

0887312286 

7. Силвия Пехливанова 3бр.х 50 места „Сетра‖ 

5 бр.х 18 места-

микробус 

8 бр.- 240 места 0888967413 

 САМОСВАЛИ 7 бр.- 57 общ тонаж   

8. „Автотранспорт‖ 

ЕООД 

3 бр. „Камаз‖ – 11 тона  2-20-10; 

0887612822 

9. „Стройстил‖ ЕООД 1бр.‖Ивеко‖-11т. 

1бр.- Зил-130- 5 т. 

1бр.-Газ-53-4 т. 

 0888927975 

0888927975 

10. „Никс‖ ЕООД 1бр.-Газ-53‖ – 4т.  0888206404 
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СПИСЪК  

НА ЛИЦАТА ОСИГУРЯВАЩИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

№ ФИРМИ АДРЕС ТЕЛЕФОНИ 

 АВТОБУСИ 

1. „Автотранспорт‖ ЕООД гр.Айтос 2-20-10; 0887612822 

2. „Алексия‖ гр.Айтос 2-38-58; 0889442006 

3. ТК Минибус Транзит А-с гр.Айтос 0878224225 

4. ЕТ „Експрес-Тони‖  

Хилми Хилмиев 

гр.Айтос 2-70-87 

0889518273 

5. ЕТ „Младост‖-Д  

Димо Ангелов 

гр.Айтос 2-86-30 

0888297016 

6. „Галиана‖ ЕООД 

Мирослав Смилов 

гр.Айтос 2-84-04 

0887312286 

7. Силвия Пехливанова гр.Айтос 0888967413 

 САМОСВАЛИ 

8. „Автотранспорт‖ ЕООД гр.Айтос 2-20-10; 0887612822 

9. „Стройстил‖ ЕООД гр.Айтос 0888927975 0888927975 

10. „Никс‖ ЕООД гр.Айтос 0888206404 

 

Община Камено 

Общината разполага с един 30 местен автобус; два самосвала; два 

лекотоварни автомобила; шаси.  

Списък на лицата /юридически и физически / и координати за връзка с тях, 

които осигуряват транспортни средства. 

 „БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД‖ ЕАД ГР. КАМЕНО 

Автобуси – 40 места - 3 бр.; микробуси  9места – 2бр., ЛТА – 2бр. самосвали -2 бр.    

„АВЕС – 94‖ АД  С. ЧЕРНИ ВРЪХ          

Автобуси – 22 места - 1 бр.; микробуси  9места – 3бр., ЛТА – 4бр. самосвали -2 бр.    

 

Община Карнобат 

№ ФИРМИ ТЕХНИКА БРОЙ МПС ТЕЛЕФОНИ 

1. 

 

Транскомерс 2003 

ЕООД 

Автобус „Скания‖ 

Автобус „Чавдар‖ 

1 

1 

2 – 26 - 11 

0885 334 767 

2. „СИКОМЕРС‖ ООД Автобус „Форд транзит‖ 1 0888 953 953 

3. 

  

ПГСС /техникума/ Автобус ПАЗ 672 

Микробус „Ниса‖ 

1 

1 

2 29 94 

4. „Комфорт-Б-Росен 

Чанев 

  0888 24 91 61 

 ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ  

1.  

  

  

Транскомерс 2003 

ЕООД 

„Мерцедес‖ /влекач/ 20 т 

„Шкода Мадара‖/фург./10 т 

„Шкода Мадара‖/прицеп/10 

4  

6 

3 

2 – 26 11 

0885 334 767 

2. „Формула – 2‖ЕООД „Скания‖ДАФ 12/2 2 -28 47 
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СПИСЪК  

НА ЛИЦАТА ОСИГУРЯВАЩИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

№ ФИРМИ ТЕЛЕФОНИ 

 АВТОБУСИ  

1. „Комфорт – Б – Росен Чанев‖ К-т 0888 24 91 61 

 ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ  

1. Транскомерс 2003 ЕООД 2 26 11 и  0885 334 767 

2. „Формула – 2‖ ЕООД 2 28 47 

 

Община Малко Търново 

№ Наименование  на 

съставната част на ЕСС 
Средства на съставните 

части  на ЕСС 
Местонахождение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Община Малко Търново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавно лесничейство  

гр. Малко Търново 

 Дирекция ―БКС‖ 

БулдозерТ130–1 бр.; 

Булдозер Д159 – 1 бр.; 

Автогрейдер Д710 – 1 бр.; 

Беларус БХ 025 – багер – 1 

бр.; ГАЗ 53 – 1 бр.;  УАЗ – 1 

бр.; храсторез – 1 бр.; 

моторен трион – 1 бр. 

Дирекция ―Общински 

гори‖ 

 УАЗ – 3 бр.; храсторез – 1 

бр.; моторен трион – 1 бр.; 

Лек автомобил Нива – 3 

бр.; УАЗ – 4 бр.; мотоциклет 

ЗИД 200 – 2 бр.; мотоциклет 

Иж планета – 1 бр. 

гр. Малко Търново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Малко Търново 

 

 

 

3. Държавно лесничейство 

с. Звездец 

УАЗ – 2 бр.; моторен 

трион – 2 бр. 
с. Звездец 

4. Държавно дивечовъдно 

стопанство  

с. Граматиково 

Автобус ―Мерцедес 2100‖ 

– 1 бр.; Джип ―УАЗ‖ – 1 бр.; 

Микробус ―УАЗ‖ – 2 бр.; 

Мини-ван ―Пежо 806‖ – 1 

бр.; Нива ―ВАЗ‖ – 1 бр.; Лада 

Нива – 1 бр. 

с. Граматиково 

5.  ГПУ – гр. Малко 

Търново 

Булдозер Т-130 М – 1 бр.; 

Трактор ДТ -75 М – 1 бр.; 

Трактор Т-150 К – 1 бр.; 

Товарен автомобил ЗИЛ -130 

Г -  бр.; Товарен автомобил 

ЗИЛ -131 – 1 бр. 

гр. Малко Търново 

6. ВК ―Илия Бояджиев‖ гр. 

Малко Търново 

ГАЗ – 2 бр.; УАЗ – 2 бр.; 

Товарен камион ―Мерцедес‖ 

– 1 бр.; Лек автомобил  

―Мерцедес‖ – 1 бр. 

гр. Малко Търново 

7. СБДПЛ – ЕООД – гр. 

Малко Търново 

Санитарна линейка – 1 бр.; 

товарен автомобил ―Мазда‖ 

гр. Малко Търново 
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Филиал на ЦСМП – гр. 

Малко Търново 

– 1 бр.; ЕКГ - апарат – 1 бр. 

Санитарни линейки – 2 

бр.; ЕКГ – апарат – 1 бр.; 

дефибрилатор – 1 бр. 

 

гр. Малко Търново 

8. ―Пътно поддържане – 

Интерком роуд‖ ЕООД – 

гр. Бургас 

Автогрейдер – 1 бр.; 

Трактор Т150К с гребло – 2 

бр.; ЗИЛ 130 бордови – 1 бр.; 

Роторен снегорин – 1 бр. 

Личен състав – 13 бр. 

гр. Малко Търново 

 

Община Поморие 

№ ФИРМИ ТЕХНИКА Л. СЪСТАВ ТЕЛЕФОНИ 

 АВТОБУСИ 57 бр. – 2160 места БРОЙ МПС - 

МЕСТА 

 

1. „Автотранспорт‖ 

ЕООД 

3 бр.х 54 места „Сетра‖ 

4 бр. х 50 места „Чавдар‖ 

2 бр. х 15 места „Пежо‖ 

1 бр. х 6 места „Пежо‖ 

10 бр.- 400места 2-20-10; 

0887612822 

2. „Алексия‖ 7 бр.х 50 места „Сетра‖ 

3 бр. х 44 места „Чавдар‖ 

1 бр.х50 места  -Мерцедес 

1бр.х 50 места –Кента 

1 бр.х15 места „Пежо‖ 

13 бр.- 600 места 2-38-58; 

0889442006 

3. ТК Минибус 

Транзит А-с 

4 бр. х 18 места - 

микробуси 

4 бр.- 70 места 0878224225 

4. ЕТ „Експрес-Тони‖  

Хилми Хилмиев 

6 бр.‖Мерцедес‖ – 

18;34;46;50;53;58 места 

6 бр. – 260 места 2-70-87 

0889518273 

5. ЕТ „Младост‖-Д  

Димо Ангелов 

4бр.х 50 места  „Сетра‖ 

3бр.х 15 места -Микробус 

7 бр.- 240 места 2-86-30 

0888297016 

6. „Галиана‖ ЕООД 

Мирослав Смилов 

6 бр.х 50 места –автобуси 

3бр.х 15 места -микробус 

9 бр.- 350 места 2-84-04 

0887312286 

7. Силвия Пехливанова 3бр.х 50 места „Сетра‖ 

5 бр.х 18 места-микробус 

8 бр.- 240 места 0888967413 

 САМОСВАЛИ 7 бр.- 57 общ тонаж   

8. „Автотранспорт‖ 

ЕООД 

3 бр. „Камаз‖ – 11 тона  2-20-10; 

0887612822 

9. „Стройстил‖ ЕООД 1бр.‖Ивеко‖-11т. 

1бр.- Зил-130- 5 т. 

1бр.-Газ-53-4 т. 

 0888927975 

0888927975 

10. „Никс‖ ЕООД 1бр.-Газ-53‖ – 4т.  0888206404 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОСИГУРЯВАЩИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

№ ФИРМИ ТЕЛЕФОНИ 

 АВТОБУСИ 

1. „Автотранспорт‖ ЕООД 2-20-10; /0887612822 

2. „Алексия‖ 2-38-58; /0889442006 

3. ТК Минибус Транзит А-с 0878224225 

4. ЕТ „Експрес-Тони‖  2-70-87 /0889518273 
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Хилми Хилмиев 

5. ЕТ „Младост‖-Д  

Димо Ангелов 

2-86-30 /0888297016 

6. „Галиана‖ ЕООД 

Мирослав Смилов 

2-84-04 /0887312286 

7. Силвия Пехливанова 0888967413 

 САМОСВАЛИ 

8. „Автотранспорт‖ ЕООД 2-20-10; /0887612822 

9. „Стройстил‖ ЕООД 0888927975 /0888927975 

10. „Никс‖ ЕООД 0888206404 

 

Община Приморско 

№ ФИРМИ ТЕХНИКА БР. МПС - МЕСТА ТЕЛЕФОНИ 

 АВТОБУСИ 

1. Бургасбус 5бр.- 40м. 200 3-23-41 

2. Община Приморско 2бр.-30м. 60 3-30-00 

 САМОСВАЛИ 

3. ―СТОМАР СТРОЙ‖ 

ЕООД –Стоян Грудов 

10БР.-160т. -

Приморско  

 
0896 656490 

СПИСЪК  

НА ЛИЦАТА ОСИГУРЯВАЩИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

№ ФИРМИ АДРЕС/ ИМЕ ТЕЛЕФОНИ 

 АВТОБУСИ 

1. Бургасбус Иван Христов 0887 502981 

 САМОСВАЛИ 

1. “ЕККО-КАТСТРОЙ‖-

ЕООД-Киро Рачев 

Гр.Приморско  

ул.‖Еделвайс‖№/ 

0888 869556 

 

Община Созопол 

Общинското администрация разполага с осем броя леки автомобила и един 

микробус с осем места. В с. Равадиново – два броя товарни автомобила, с. 

Черноморец – четири броя товарни автомобила с. Зидарово – три броя товарни 

автомобила, гр. Созопол – два броя товарни автомобила, „Созополбус‖ – ООД за 

превоз на хора, разполагат с 5 бр. - 14 местни автомобила, 4 бр. – 20 местни 

автомобила и 6 бр. – 50 местни автомобила. 

 Списък на лицата /юридически и физически/ и координати за връзка с тях, 

които осигуряват транспортни средства 

- ЕТ „Арпис‖ – Атанас Коджабашев гр. Созопол – GSM – 0898/563773 

- ЕТ „Маги‖ – Иван Пазвантов с. Равадиново – GSM – 0887/630483 

- „Хидромонтаж‖ ООД Станко Узунов с. Черноморец – GSM – 0889/224181 

- „Дженезов‖ ЕООД с. Зидарово – GSM –  

- „Созополбус‖ – ООД Жулиен Жеков – 0886/822914 
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Община Средец 

СПИСЪК  

НА ЛИЦАТА ОСИГУРЯВАЩИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

„ АВТОТРАФИК „ – СРЕДЕЦ ИВАН  ВЕЛКОВ 0899899620; 75-93  

„ДЪРЖАВНО ЛЕЙСНИЧЕЙСТВО„ ДИМИТЪР ЯНКОВ 34-16 

ОБЩИНСКА ФИРМА „ БКС„ ВЕСЕЛИН ДРАГОМАНСКИ 0885825285 

ФИРМА „ СФАБ „  АНГЕЛИНА  ЗАБУНКОВА 75-94 

ФИРМА „ БУРГАСБУС „  ДИМИТЪР БРАТАНОВ  

ОБЩИНА СРЕДЕЦ  ИРИНА  ТОДОРОВА 0888000288 

„ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ „ООД  КОСТАДИН  ЧОЛАКОВ 27-49 ,49-94 ,22-09 

EТ „ СИБИР „   ДИМИТЪР  РУСЕНОВ  

„  АГРОКОРН „-ООД   АНГЕЛ  АНГЕЛОВ 35-58, 33-35 

„ ПРОМЕТ – СТЙЛ‖   АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ 0897888419 

„СД–СРЕДЕЦ„ВАСИЛИВИ – ЕСИЕ   ДИЧО  ВАСИЛЕВ  

„ МЕТАЛПЛАСТ „   СТОЯН  НАЙДЕНОВ  70-30 

 

Община Сунгурларе 

Налични МПС и местонахождението им 

№ МАРКА РЕГ.НОМЕР ВИД МПС 

1. Газ 53А А 24-03 ВН Товарен 

2. Лада А 23-94 ВН Лек 

3. Жук   А 27-19 ВН  

4. НИСА А 23-85 ВН  

5. УАЗ А 27-13 ВН  

6. Чавдар А 23-79 ВН Автобус 

7. Баркас-В-1000 А 23-81 ВН  

8. РАФ Латвия А 24-11 ВН  

9. Газ 53 А 24-08 ВН Товарен 

10. Газ 5312 А 23-99 ВН Товарен 

11. УАЗ 452 Б 32-32ТВ Товарен 

12. УАЗ 452 А 24-07 ВН  

 13. ВАЗ 2121 НИВА А 34-28 ВН Лек 

 14. ОПЕЛ ВАН А 93-44 ВХ Лек 

 

Списък на лицата /юридически и физически/, които осигуряват транспортни 

средства и координати за връзка с тях 

 

№ ФИРМИ ТЕЛЕФОНИ 

 АВТОБУСИ 

1. „Комфорт – Б – Росен Чанев‖ К-т 0888 24 91 61 

 ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ 

1. Транскомерс 2003 ЕООД 2 26 11 и 0885 334 767 

2. „Формула – 2‖ ЕООД 2 28 47 
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Община Руен 

№ ФИРМИ АВТОБУСИ 

1. ЕТ „Мария Атанасова‖ с. Ръжица 

2. ЕТ „НЕЖ - 73‖ Муталиб Ахмед с. Разбойна 

3. „ЕВРО 89‖ СД с. Добромир 

4. ЕТ „ГЮН-НУР‖ с. Трънак 

5. „ХЕМ-69‖ с. Соколец 

 

Община Бургас 

Транспортните средства за извозване на населението при бедствие на 

територията на община Бургас се осигуряват от следните  фирми: 

 Фирма „Бургасбус‖ ЕООД; 

 Фирма „Бургас Волан 95‖ ООД; 

 Фирма „Ентуртранс‖ ООД; 

 Фирма „Комфорт‖ ОД; 

 Фирма „Мини Бус Експрес‖ООД; 

Допълнителна  специализирана техника може да се  използва от „Товарни превози‖ 

АД. 

ФИРМА АДРЕС на управление 
Местодомуване на 

автобусите 

Брой 

автобуси 

седящи 

места 

"Бургасбус" ЕООД 
гр.Бургас 

ул."Индустриална"№1 

гр.Бургас ПЗ"Победа" 

ул."Индустриална" №1 
170 6841 

Общ брой седящи места:  6841 

Седящи + правостоящи:  17103 

"Бургасволан 95" ООД 
гр.Бургас 

бул."Демокрация"№7А 

гр.Бургас Гаражна 

площ на АГ"Запад" 
30 1219 

Общ брой седящи места: 1219 

Седящи + правостоящи:  3048 

"Ентуртранс" ООД 
гр. Бургас 

ул."Г.Шогунов"№22 

гр. Бургас Гаражна 

площ на "Волан" ООД 
21 777 

Общ брой седящи места:  777 

Седящи + правостоящи:  1943 

"Минибусекспрес" ООД 
гр.Бургас 

ул."Александровска" №17 

гр.Бургас Северна 

промишлена зона 
119 3574 

Общ брой седящи места:  3574 

Седящи + правостоящи:  8935 

"Комфорт" ООД 
гр.Бургас ул.Асен 

Златаров" №2 ет.4 

гр.Бургас 

ул."Спортна" №4 
58 1233 

Общ брой седящи места:  1233 

Седящи + правостоящи:  3083 

За лицензираните фирми изпълняващи  превози възложени от Община Бургас   

Общ брой автобуси:    398 

Общ брой седящи места:   13644 

Седящи + правостоящи:     34110 
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Община Царево 

 

 

10. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

10.1.Длъжностно лице координиращо действията за оказване на първа 

помощ: 

 Замесник Областен управител 

Управлението, организацията и ресурсното осигуряване за населението на 

територията се осъществява съгласно регионалния план за осигуряване при 

бедствия, аварии и катастрофи утвърден от Министъра на здравеопазването. 

Център за спешна медицинска помощ Бургас е с непрекъснат работен процес. 

На територията на Бургаска област във всички общини има филиали за 

спешна медицинска помощ. 

Сили и 

средства към 

министерства, 

общини и 

фирми 

Формирование л.с. 
Техника 

/вид,брой/ 

Телефони за 

връзка 
Ч+ 

2 3 4 5 6 7 

БКС-Царево Общинско 7 
ДТ-75 , Даф самосвал 

7+1м. Щил-мот.трион 

5 2057, 

0887577177- 

Д.Димитров . 

30 мин-раб.вр.      60мин-

извънраб.вр 

Машини и л.с.от частни фирми 

 
ЕТ‖Матина‖Илия 

Илиев 
2 

Челен товарач багер,. 

Щаер-Тов.автомоб. 

 

0887384071 Договор през зимния 

период 

на повикване 

 

―Божилов‖ООД 4 

Челен багер товарач 

Ифа с гребло , 

 Зил 131 с дъска 

0888414032 Договор през зимния 

период 

На повикване 

 

ЕТ"АНАМИ" 

П.Петков 
15 

Челен багер товарач 

, самосвал-ТАФ -

1бр., Багер верижен- 

1бр 

5-43-55, 5-34-46 

 
 

 
ЕТ‖Тодор Тодоров 

7‖ 
3 

Челен багер товарач 

, самосвал Камаз 

0887 927 554 Договор през зимния 

период 

На повикване 

 
ЕТ‖Милена‖Валент

ин Киров-Ахтопол 
4 

Челен Багер товарач, 

ГАЗ-Виетнам, 

Камаз- 4бр 

0878634470 Договор през зимния 

период 

На повикване 

 

ЕТ‖Кинг‖Георги 

Киров 
3 

Т-80 тракторс дъска 

Зил – триос 

УАЗ фургон 

Микробус-15м. 

0888498540 
Договор през зимния 

период 

На повикване 

 

ЕТ‖Крис – Киро 

Киров‖ 
4 

Газ самосвал 

Камаз,Фикалка 

Зил 131-

високопроходим 

0887524529 
Договор през зимния 

период 

На повикване 

 

Бетоновъзел-БКС  

С100 – 1бр. автокран, 

бетоновоз,бетонпомп

а 

520 49 

 

 
автотранспорт-

Странджа 
 

автосервиз, 

бензиностанция, 

газстанция 

5-20-32, 5-25-55 

 

 Стефан Тигаров 2 Багер верижен 0888 296 515  
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Районна координационна централа /РКЦ/ с телефони: 112, 150; 810 559 и 

811 000 е оперативен ръководител на всички филиали за спешна медицинска 

помощ. 

Дежурен РКЦ - / Дежурен лекар на смяна в РКЦ уведомява всички 

отговорници на ФСМ при ЦСМП/ 

РЕСУРСНА ОКОМПЛЕКТОВКА на център за спешна медицинска помощ 

1. Личен състав 
 

 

Лечебно заведение Лекари Мед. фелдшери Мед. сестри 

ФСМП Бургас 20 31 30 

ФСМП Айтос 2 12  

ФСМП Карнобат  9  

ФСМП Несебър 3 6 4 

ФСМП Средец 5 5 6 

ФСМП Созопол 2 6  

ФСМП Царево 4  6 

ФСМП Сунгурларе 1 3 6 

ФСМП Руен  5 6 

ФСМП М.Търново  4 6 

ФСМП Поморие  6  

Област Бургаска 37 87 64 

 

2.Автотранспортни средства 
 

Лечебно заведение Санитарни 

автомобили 

Реаномобили Леки 

автомобили 

ФСМП Бургас 10 5 2 

ФСМП Айтос 3   

ФСМП Карнобат 3   

ФСМП Несебър 3   

ФСМП Средец 3   

ФСМП Созопол 2   

ФСМП Царево 2   

ФСМП Сунгурларе 3   

ФСМП Руен 3   

ФСМП М.Търново 2   

ФСМП Поморие 2   

Област Бургаска 36 5 2 

Медицинското осигуряване се извършва чрез  специалисти  от „Многопрофилна 

болница за активно лечение‖/-Бургас, чрез изградените медицински екипи  за действия  

в критични ситуации: 

- по травматология -      2 бр.;                    - офталмология –            1бр.; 

- общохирургически -   2 бр.;                    - оториноларингология – 2 бр.; 

- неврохирургичен –      1 бр.;                   - по анестезиология и реанимация – 2бр.; 

- по термични травми – 1 бр.;                    - екипи за събиране на кръв – 2 бр. 
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Окомплектованост със специализирани медицински екипи 

 

№ Област, ЗПП, 

Републикански/регионални/ специализирани медицински екипи 

Всичко 
От които 

ОХ Тр. НХ ЛЧХ Офт. ОРЛ Ттр. Токс. Ртр. Микр. Вир. Хиг. Дез. Анест. 

А. Област Бургас 21 8 2 0 1 2 1 1 1 1   0 1 0  2 

I. Община Бургас 17 4 2   1 2 1 1 1 1 1   1    2 

1. РИОСВ 2                   1   1     

2. "МБАЛ- Бургас" АД 12 2 2 1   1 2 1 1            2 

3. "МДОЗС - Бургас" ЕООД 2 1               1           

4. ДКЦ "Св. Г. Победоносец" ЕООД 1 1                           

II. Община Айтос 1 1                           

1. "МБАЛ - Айтос" ЕООД 1 1                           

III. Община Поморие 1 1                           

1. "МБАЛ - Поморие" ЕООД 1 1                           

IV. Община Карнобат 1 1                           

1. "МБАЛ - Карнобат" ЕООД 1 1                           

V. Община Средец 1 1                           

1. 'МБАЛ - Средец" ЕООД 1 1                           
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Окомплектованост на здравните заведения по профили с леглови фонд 

№ 

по 

ред 

Лечебно заведение 

ЛЕГЛОВИ        ФОНД 

в
 с

 и
 ч

 к
 o

 Хирургичен профил Терапевтичен профил 

АГЛ ПЛ РФЛ СЛ 

в
си

ч
к
о
 От тях 

в
си

ч
к
о
 От тях 

ХЛ ТрЛ УрЛ НХЛ ЛЧЛ 

д
р
у
ги

 

ТЛ РИЛ ИЛ НЛ ПхЛ 

д
р
у
ги

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  Област-Бургас 1675 317 173 58 36 25 5 20 876 469 20 67 125 150 45 158 204 120   

1. Община - Бургас 1270 270 126 58 36 25 5 20 637 312 20 52 58 150 45 107 136 120   

  МБАЛ -Бургас 780 240 96 58 36 25 5 20 312 182 20 52 58     92 136     

  СБАЛ ПФЗ-Бургас 90               90 90                   

  МДОЗС-Бургас 110 30 30           65 40         25 15       

  ОДПЗС-Бургас 150               150         150           

  ОДКВЗС-Бургас 20               20           20         

  СБР-Бургас 120                                 120   

2. Община Айтос 115 15 15           60 30   15 15     20 20     

  МБАЛ-Айтос 115 15 15           60 30   15 15     20 20     

3. Община Карнобат 105 10 10           60 38     22     13 22     

  МБАЛ-Карнобат 105 10 10           60 38     22     13 22     

4. Община Поморие 100 15 15           55 35     20     15 15     

  МБАЛ-Поморие 100 15 15           55 35     20     15 15     

5. Община Средец 45 7 7           24 14     10     3 11     

  МБАЛ-Средец 45 7 7           24 14     10     3 11     

6. Община- Царево 20               20 20                   
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  СБАЛВБ-Царево 20               20 20                   

7. Община-М.Търново 20               20 20                   

  СБДПЛ-М.Търново 20               20 20                   

 

Легенда: ХЛ - Хирургични легла, ТрЛ - Травматологични легла, УрЛ - Урологични легла, НХЛ - Неврохирургични легла, 

ЛЧЛ - Лицевочелюстни легла, ТЛ - Терапевтични легла, РИЛ - Реанимация и интензивно лечение, АГЛ - Акушерогинекологични легла, ИЛ - 

Инфекциозни легла, НЛ - Неврологични легла, ПхЛ - Психиатрични легла, ПЛ - Педиатрични легла. 

РФЛ - Рехабилитационни и физиотерапевтични легла. СЛ  - Санаториални легла 

 

Окомплектованост на здравните заведения с автотранспортни средства 

ЗАВЕДЕНИЯ НА ПРЯКО 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Област Бургас 93 61 55 6     26 6 5 1 70 47 44 3     21 2 1 1 

Община Бургас 69 45 39 6     19 5 4 1 51 33 30 3     16 2 1 1 

„МБАЛ-Бургас"АД 7 2 2       3 2 2   2           2       

„ОДПЗС-Бургас" ЕООД 1 1 1               1 1 1               

„ОДКВЗС-Бургас" ЕООД 1           1       1           1       

„МДОЗС-Бургас" ЕООД 2 1 1       1                           

„ДМСГД"ЕООД 4 3 3         1 1   3 2 2         1 1   

РИОКОЗ 9           8 1   1 9           8 1   1 
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ЦСМП-Бургас 38 37 31 6     1       30 29 26 3     1       

„ДЩ1-Бургас"ЕООД 1           1       1           1       

„ТДКЦ-ЕООД 1           1       1           1       

„ДКЦ Св. Г. Победоносец" ЕООД 1 1 1               1 1 1               

„МЦ 1-Бургас" ЕООД 1           1       1           1       

„МЦ П-Бургас" ЕООД 1           1       1           1       

„СБР-БМБ" ЕАД 2           1 1 1                       

Община Айтос 4 2 2       2       4 2 2       2       

„МБАЛ-Айтос" ЕООД 4 2 2       2       4 2 2       2       

Община Карнобат 7 5 5       2       7 5 5       2       

„МБАЛ-Карнобат" ЕООД 4 3 3       1       4 3 3       1       

„МЦ 1-Карнобат" ЕООД 3 2 2       1       3 2 2       1       

Община Малко Търново 3 2 2       1       3 2 2       1       

„СБДГТЛ-М.Търново" ЕООД 3 2 2       1       3 2 2       1       

Община Поморие 7 4 4       2 1 1   2 2 2               

„МБАЛ-Поморие" ЕООД 6 4 4       1 1 1   2 2 2               

„МЦ 1-Поморие" ЕООД 1           1                           

Община Руен 1 1 1               1 1 1               

„МЦ 1-Руен" ЕООД 1 1 1               1 1 1               

Община Средец 1 1 1               1 1 1               

„МБАЛ-Средец"ЕООД 1 1 1               1 1 1               

Община Царево 1 1 1               1 1 1               

„СБАЛВБ-Царево" ЕООД 1 1 1               1 1 1               
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11. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта. 

11.1.Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, държавната  

инфраструктура и координация на общините. 

Ръководството на дейността по възстановяване на услугите в областта се 

извършва от областния управител, кметовете на общини, В и К, ВИВАКОМ, ЕВН, 

газови дружества и ръководителите на фирми и ведомства чрез щабовете за 

координация  

11.2. Длъжностно лице от областната администрация, координиращо 

дейностите по възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите 

средства 

Заместник областен управител, Директори на Дирекции ―АКРРДС‖ и 

―АПОФУС‖ в областна администрация. 

Комисии назначени със заповеди на областен управител и кметове на общини 

в състава на които се включват експерти от ―Геозащита‖ ЕООД- Варна (при 

укрепителни работи на свлачищни райони), областна и общинските администрации 

извършват огледи на обекти относно законосъобразното изразходване на 

финансовите средства.  

11.3. Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите 

/инфраструктура/ за възстановяване, степенуване по важност на обектите, 

извършване на възстановителните работи 

 Назначени комисии с писмени заповеди на Областния управител и кметове 

на общини извършват: 

 оглед за нанесените щети; 

 необходимост от проектиране; 

 обявяване на процедура за обществена поръчка; 

 избор на фирма по Закона за обществените поръчки; 

 обявяване на изпълнител; 

 сключване на договор за извършване на услугата; 

 изпълнение на възложените дейности; 

 контрол и приемане на обекта; 

Дейности по възстановяване на: 

 електроподаване – от екипи на МВН, ЕВН-България; 

 водоподаване -  екипи на ―В и К‖ ЕООД – гр. Бургас; 

 съобщителни връзки, мобилни връзки – екипи на ВИВАКОМ; 

мобилни оператори;  

 подаване на природен газ - екипи на Булгаргаз; 

 пътища и улици – екипи на ОПУ и общински фирми, поддържащи 

чистотата; 

 здравни услуги – РЗИ, МБАЛ в общините, общопрактикуващите 

лекари;   

 железни пътища – групи на ЖП ‖Секция‖ – гр. Бургас. 

Гореупоменатите фирми със специализираните си екипи при извършване на 

възстановителните работи поддържат постоянна връзка с щабовете за координация 

в областта, общините, ОЦ и Ръководителя на място. 

Дейностите по възстановяване на КИС и съоръженията в свлачищните 

райони се ръководят от експерти от «Геозащита-Варна» 

За извършване на възстановителни дейности се привличат сили и средства  

съгласно Областния план за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи /СНАВР/, формированията на обекти и фирми от областта, окомплектовани 

със специална техника. 
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12. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

12.1. Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и 

вътрешното подпомагане; 

 Заместник областен  управител, главен секретар и директор на дирекция 

―АПОФУС‖ в областна администрация. 

 Доставките могат да бъдат централни или доставки от областен център за 

засегнатите общини и се извършват във взаимодействие с: 

 ОУ „ПБЗН‖ – МВР - 

 Директор на РЗИ; 

 Секретар на ОС на БЧК; 

 Директор на РИОКОЗ; 

Представители на областните служби по социално подпомагане, социални грижи и 

социалните патронажи в общините. 

12.2. Вътрешно подпомагане за областта. 

12.2.1. Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за 

приемането и обобщаване на заявките /исканията/ от общините; 

Главен секретар с помощта на дирекция ―АПОФУС‖ в областна управа. 

За пострадали, нуждаещи се от медико-социални грижи – заместник кметове 

на общини и социални грижи. 

12.2.2. Ред за приемане на заявките /исканията от отделните общини/. 

Редът за приемане на заявките се определя от областния управител след: 

 получаване на актуална информация от кметовете на общини за 

обстановката в общината или най-засегнатите райони; 

 анализ на информацията в Щаба за координация при бедствия; 

 определяне на заявките за незабавно изпълнение; 

 вземане на решение от Щаба за координация; 

даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания за 

приоритетни доставки в най засегнатите общини и обекти. 

Дейностите за осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа 

необходимост на нуждаещите се включват: 

 определяне нуждите от храна, вода и други от първа необходимост и 

изготвяне на заявки за доставка; 

 осигуряване на транспорт с висока проходимост; 

 изготвяне на списъци на лицата, нуждаещи се от помощ / на кой адрес са, от 

кое МПС, от каква помощ се нуждаят/; 

 даване на указания /разяснения/ къде ще бъдат насочени; 

 други мероприятия / според обстановката/. 

12.2.3. Определяне на местата в областта за приемане на заявките; 

Заявките се приемат в Областен щаб за координация при бедствия, 

разглеждат се от назначена комисия и се осигуряват от: 

 Областен съвет на БЧК; 

 ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас; 

 Фирми от хранително-вкусовата промишленост на територията на областта; 

 Аптечно предприятие. 

Определяне на местата в областта за съхраняване на материални запаси за 

ресурсно осигуряване при бедствие. 

Местата за съхраняване на материални запаси в областта се определят със заповед 

на Областния управител съобразно свободните налични складове, съгласувано с 

Дирекция ―Социално подпомагане‖ и в складовете на БЧК и ОУ „ПБЗН‖ – МВР. 

Фирмите имащи задължения по плана за провеждане на СНАВР съхраняват материални 

запаси за ресурсно осигуряване при бедствия в собствени складове. 
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Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането  на подпомагането.  

За разпределението отговарят: 

- Ресорен заместник областен управител и  Дирекция ―АПОФУС‖ от Областна 

администрация; 

- ОС на БЧК; 

- ОУ „ПБЗН‖ – МВР ; 

- Дирекция ―Социално подпомагане‖; 

- Членовете на Щаба за координация за своите сили участващи в СНАВР. 

За раздаването и отчитането според вида на помощта и конкретната 

обстановка отговарят: 

 ОС на БЧК; 

 Дирекция ―Социално подпомагане‖. 

Контрол върху извършваните дейности упражнява областния управител. 

12.3. Външно подпомагане за областта. 

12.3.1. Длъжностно лице от областната администрация отговорно за 

изготвянето на заявките/ исканията/  

Контрол по изготвяне на заявките /исканията/ се осъществява от заместник 

областен управител. 

Техническото изготвяне на заявките /исканията/ се осъществява от Директор на 

Дирекция ―АПОФУС‖. 

Използва се типова форма на заявка както следва: 

 

ДО 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ  

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ 

КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

 

ЗАЯВКА 

за необходимите материали в област Бургас при бедствия  

 

№ Наименование Мярка Количество Ед.цена Обща стойност 

1      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10      

 

12.3.2. Ред за изготвяне на заявките /исканията/.  

Исканията за външно за областта подпомагане се изпращат до 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. 

Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР при бедствие на включените 

чрез ОЦ сили и средства на ЕСС: 

Исканията се внасят от кмета на общината за включените сили и средства на 

Единната спасителна система (търговски дружества, еднолични търговци, 
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юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на 

Министерството на здравеопазването и др.). 

Към искането се прилагат: 

1. Акт за възлагане провеждането на спасителни и неотложни аварийни 

работи на привлечените сили и средства на Единната спасителна система; 

Разходооправдателни документи. 

Средства за неотложни възстановителни работи: 

Исканията се внасят от кмета на общината с цел предоставяне на средства за 

извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на 

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

религиозни институции, засегнати от бедствието.  

Искането се изпраща в 14-дневен срок от възникване на бедствието по форма 

за всеки отделен обект. Копие от информационната форма се изпраща до областния 

управител за сведение. 

Към искането се прилагат: 

1. Копие от акт за собственост и концесионен договор (ако има такъв); 

2. Декларация за наличие на други източници за финансиране, включително 

застрахователна полица; 

3. Експертиза и заключение (по форма); 

Проект с описание на видовете дейности, вид и обем на неотложните 

възстановителни работи, заверена скица за местоположението на обекта, техническа 

спецификация с подробна количествена и стойностна сметка и становище от 

компетентен орган - ако такова се изисква за извършването на дейността. 

Предоставяне на възстановителна помощ: 

Право на възстановителна помощ имат собствениците за законно 

построените си и единствени жилища или лица, които имат учредено право на 

ползване на тези жилища. 

В срок до 14 дни от бедствието кмета на общината изпраща в 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС и на 

областния управител информационна форма за всеки засегнат обект. 

Кметът на общината издава заповед за сформиране на общинска комисия за 

установяване и оценка на щетите от бедствието. В комисията се включва и 

представител на Областно управление „ПБЗН‖ – МВР и един експерт-оценител. 

В едномесечен срок от сформирането си комисията изготвя протокол за 

оценка на щетите и предложения за начина на подпомагане. Към протокола се 

прилага и снимков материал. 

В срок до 3 месеца след изпращане на информационната форма кмета на 

общината внася в комисията искане за възстановителна помощ. 

Към искането за възстановителна помощ за всеки отделен обект се прилагат: 

1. Копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на 

имота; 

2. Удостоверение за данъчната оценка на имота; 

3. Декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно 

построено; 

Протокол от общинската комисия . 

Възстановителната помощ се предоставя чрез кмета на общината за 

закупуване на строителни материали, извършване на строителни услуги или за 

подпомагане по предложен от общинската комисия начин. 

Предоставената за всеки обект помощ се определя в зависимост от 

претърпените вреди в размер, осигуряващ минимално необходимите битови условия 

на пострадалите. 

Кметът на общината: 
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1. Оповестява решенията на комисията, като ги поставят на видно място в 

сградата на общината; 

2. Уведомява лицата, на които е предоставена възстановителна помощ; 

3. Организира изпълнението на решенията на комисията. 

12.3.3. Определяне на институциите и организациите в страната за изпращане на 

заявките; 

Според необходимата помощ заявки могат да се изпращат до: 

 Министерски съвет 

А/  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане; 

Б/   ДА ―Държавен резерв и военновременен запаси‖. 

 Министерство на вътрешните работи; 

 НС на БЧК; 

 Национално сдружение на общините в РБългария; 

 Неправителствени организации. 

12.3.4. Длъжностни лица участващи в разпределението, раздаването и 

отчитането на подпомагането. 

Ресорен заместник областен управител според вида на помощта и 

конкретната обстановка и Дирекция ―АПОФУС‖ в Областна администрация; 

-  ОУ „ПБЗН‖ – МВР  

- Областна дирекция ―Социално подпомагане‖; 

- Областен съвет на БЧК. 

- Кметове и общински администрации съгласно общинските планове за 

защита при бедствия.  

  

13. Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта. 

13.1.Начин за усвояване на плана; 

―Плана за защита при бедствия‖ се проиграва чрез тренировка веднъж 

годишно по заповед на областния управител или Министъра на вътрешните работи. 

Чрез тренировка се отработват елементите: 

- оповестяване на членовете на Щаба за координация в областта, дежурните 

длъжностни лица от елементите на Единната спасителна система, дежурен в ОЦ, 

управители и длъжностни лица от фирми, имащи отношение към ликвидиране на 

последствията от конкретното бедствие на територията на областта; 

- явяване на членовете на Щаба за координация в указаното място за работа; 

- доклади на длъжностните лица за готовността им за работа при бедствие за 

текущата година; 

- практическо проиграване на обявяване на бедствено положение и 

елементите от вземане на решение от областния управител за ликвидиране на 

последствия при конкретно бедствие. 

13.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана; 

Отговорни длъжностни лица за преглед на плана са: 

 Областен управител 

 Ресорен заместник областен управители; 

 Началник  на ОУ „ПБЗН‖ – МВР – Бургас. 

Отговорни за актуализацията на плана са: 

 Ресорен заместник областен управител; 

 Главен секретар на областна администрация; 

 Началник  на ОУ „ПБЗН‖ – МВР – Бургас; 

 Ръководители на регионалните структури на министерства и ведомства и 

фирми участвали в разработването и имащи задължения съгласно плана. 

13.3. Участващи в усвояването на плана; 
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Всички звена и длъжностни лица включени в Плана за защита при бедствие и 

състава на дирекции и отдели от Областна администрация, служители от ОУ „ПБЗН‖ – 

МВР - Бургас имащи отношение към плана. 

Включените в плана регионални структури на министерства и ведомства и фирми 

/части на ЕСС/, които имат задължения и са го съгласували. 

13.4. Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира чрез искане на периодични справки от ОУ „ПБЗН‖ – 

МВР адресирано към организационните единици, имащи отношение към защитата 

при бедствия и мероприятия по СНАВР. 

При промени в организации, сили и средства за ликвидиране на 

последствията от конкретно бедствие, техните ръководители са длъжни в тридневен 

срок да изготвят актуализации, които да предоставят в ОУ „ПБЗН‖ – МВР  Бургас. 

Актуализациите се залагат едновременно във всички екземпляри на плана – в 

Областна администрация, ОУ „ПБЗН‖ – МВР – Бургас  

 

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 

Финансовото осигуряване на плана за защита при бедствия в областта, съгласно 

чл.61 от Закона за защита при бедствия се осигурява от: 

- бюджетите на министерствата и ведомствата; 

- общинските бюджети; 

- търговските дружества и еднолични търговци – за обектите им; 

- републикански бюджет 

По бюджета на областна администрация Бургас ежегодно се предвиждат 

сердства за обучение на ръководния състав на областта и общините по защитата при 

бедствия. 

 


