
I. Анализ и оценка на риска 

През зимния период климатичните условия в Ямболска област се характе-

ризират със следните особености: зачестяват нахлуванията на студен въздух от 

североизток, настъпват резки промени в температурата и се създават условия за 

образуване на снежна покривка и обледявания. Първата снежна покривка се поя-

вява най-рано в средата на ноември, като не се задържа дълго поради затопляния-

та в този период. По-обилни снеговалежи се наблюдават в периода декември – 

февруари, а най-късната снежна покривка е в края на март. В резултат от тези 

климатични особености на територията на областта се създават условия за снего-

навяване и поледици (Приложение № 1 от плана за зимно поддържане на РПМ на 

ОПУ – Ямбол и Приложение № 1 от плана за зимно поддържане на АМ „Тра-

кия”). 

В резултат от снегонавяванията и обледяванията възникват аварии в елект-

ропреносната мрежа и електроснабдяването. Най-честите аварии биват: скъсани 

проводници в следствие утежняване с лед, счупване на стълбове поради голямото 

механично натоварване и навяване на сняг в трансформаторните постове.  

При аварии по електропроводите ВН 110 kV е възможно прекъсване дви-

жението на влаковете до очистване на контактния проводник. Възможно е накъс-

ване на самия контактен проводник или поддържащите го проводници, огъване и 

счупване на носещите метални стълбове. При по-обилни снеговалежи, придруже-

ни с виелици, са възможни големи снегонавявания по железния път, стрелките и 

гаровите коловози. 

Обледяването на ТТ линии ще предизвика прекъсване на телефонни връз-

ки, което най-често се повтаря по направленията: с. Калчево – с. Войника – с. 

Зорница, селищата около гр. Стралджа, в района на община Болярово и в предп-

ланинските райони на Странджа планина. 

II. Мерки за предотвратяване или намаляване на риска 

1. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на ор-

ганите за управление, силите за реагиране и населението. 

1.1. Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация на съществу-

ващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване. 

Наличните средства и възможности за комуникация (директни телефонни 

връзки, обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радиовръзка и 

интернет връзка) осъществяват връзките на областта с: Оперативния център (ОЦ ) 

на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РД 

ПБЗН), Общините на областта, съседни области и населени места. 

1.2.  Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация: Са-

телитно наблюдение на територията на областта в реално време. 

1.3.  Длъжностни лица от териториалните структури на министерства и ведом-

ства за осъществяване на дейността. 

 Областен управител на Ямболска област; 



 

2. 

 Директор на РД ПБЗН; 

 Директор на ОПУ. 

2. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населени-

ето. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между орга-

ните за управление, съставните части на Единната спасителна система и част 

от населението в Ямболска област. 

 Отговорни длъжностни лица от областната администрация за организи-

ране и провеждане на обучението – Областен управител на Ямболска област. 

 Източници на финансиране – Държавен бюджет. 

3. Дейности за намаляване на риска. 

Засилване на контрола на пътно поддържащите фирми. 

III. Мерки за защита на населението 

1. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две и 

повече бедстващи общини. 

В приоритетното почистване на пътната мрежа се включват участъците, 

водещи до основни трафопостове, подстанции, обекти с непрекъснат режим на 

производство, населени места, останали без стоки от първа необходимост и нуж-

даещи се от спешна медицинска помощ. 

2. Извличане на бедстващи хора и оказване на помощ. 

3. Снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти 

и други от първа необходимост и последваща, при повече от една бедстващи 

общини. 

При необходимост – евакуация в болничните заведения на хронично бол-

ните на хемодиализа и бременните жени (Приложение № 4). 

4. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта. 

IV. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за из-

пълнение на предвидените мерки  

Координацията/съгласуването на дейността на специализираните органи се 

осъществява непосредствено от Областния управител чрез непрекъсната комуни-

кация с ръководителите на специализираните органи. 

Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две и пове-

че бедстващи общини. 

Длъжностни лица, отговорни за организиране и координиране на дейнос-

тите по разчистването 

 

 

 

 

 

 



 

3. 

Име, фамилия 

Длъжност 

Телефонни връзки 

Служебен; G S M 

инж. Галин Славчев Костов – директор на Областно 

пътно управление 

 

046/66-28-28 

0887-260-525 

0887-260-525 

инж. Веселин Георгиев Василев – началник отдел „Под-

държане” в ОПУ 

046/66-23-88 

0886-737-686 

Петя Панайотова Петрова – прокурист на „ПСФ Мос-

тинженеринг” АД, водещ партньор в ДЗЗД „Дианополис” 0888-493-937 

Недялко Георгиев Недялков – адм. директор на „ПСФ 

Мостинженеринг” АД, водещ партньор в ДЗЗД „Диано-

полис” 

0889-919-304 

 

Иван Василав Александров – началник „Поддържане в 

обекти” – „ПСФ Мостинженеринг”, водещ партньор в 

ДЗЗД „Дианополис” 

66-32-62 

0888-493-933 

 

Красимир Иванов Митев – началник „Механизация” – 

„ПСФ Мостинженеринг” АД, водещ партньор в ДЗЗД 

„Дианополис” 

0888-493-917 

 

Дойчо Дойчев – управител на „Техностройинженеринг 

99” АД – Ямбол, партньор в ДЗЗД „Дианополис” 0886-992-222 

Георги Перикълов Толев – зам. изпълнителен директор 

на „Техностройинженеринг 99” АД – Ямбол, партньор в 

ДЗЗД „Дианополис” 

0886-266-222 

Иванка Мухтарова – представител на „Техностройинже-

неринг 99” АД – Ямбол, партньор в ДЗЗД „Дианополис” 
0885-302-494 

Дежурен в ОПУ 046/66-23-04 

0886-737-668 

 

 Отговорни длъжностни лица, координиращи нуждите от храни, вода, ме-

дицински изделия, лекарствени продукти и други – Областен управител и Дирек-

тор на РД ПБЗН. 

 Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, меди-

цински изделия, лекарствени продукти и други – Директор РЗИ и Главен експерт 

„Социални дейности”. 

Законност и ред при повече от една бедстващи общини. 

 Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта –  Дирек-

тора на ОД на МВР. 

Логистика при повече от една бедстващи общини. 



 

4. 

Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката: 

 Осигуряване на непрекъснатост на управлението; 

 Своевременно получаване и предаване на информация за промяната на 

ситуацията и уведомяване на населението; 

 Гарантиране на осигуряване на населението с храна, вода, медицински 

изделия и др. от първа необходимост; 

 Отговорни длъжностни лица – Главен секретар и Главен специалист 

„ОМП” в Областна администрация. 

 Ред за взаимодействие и съгласуване между тях: 

 Определяне на необходимостите; 

 Определяне на наличностите; 

 Определяне реда за доставяне. 

Договорени споразумения с доставчици – няма такива. 

Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите 

с общините – Главен секретар и Главен специалист ОМП в Областна администра-

ция. 

Транспорт при повече от една бедстващи общини. 

Длъжностни лица от областната администрация, координиращи осигуря-

ването на транспорта – Главен секретар и Главен специалист ОМП в Областна 

администрация; 

Обобщена информация по общини за налични МПС, местонахождението 

им и списък на лицата (юридически и физически), осигуряващи транспортните 

средства и координати за връзка с тях – Приложение № 2. 

Здравеопазване 

Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ – 

Директор РЗИ и Директор ЦСМП. 

Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната по-

мощ за населението на територията на повече от една община се осъществява съг-

ласно регионалния план за медицинско осигуряване при бедствия. 

При усложнени зимни условия с приоритет се осигуряват болните на хе-

модиализа и родилките.  

Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта. 

Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, държавната ин-

фраструктура и координацията на общините – Областен управител. 

Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите 

по възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства 

– Началник отдел „Държавна собственост и устройство на територията”. 

Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите (инф-

раструктура) за възстановяване, степенуване по важност на обектите, извършване 

на възстановителните работи – Областен управител и Директор на РД ПБЗН. 

Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 



 

5. 

Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното 

и вътрешното подпомагане – Главен експерт „Социални дейности”. 

Вътрешно подпомагане за областта: 

Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за приемането 

и обобщаването на заявките (исканията) от общините – Главен експерт „Социални 

дейности”. 

Ред за приемане на заявките/исканията от отделните общини – Заявките се 

приемат по реда на подаване след регистрация в деловодството на ОА. 

Определяне на местата в областта за приемане на заявките – деловодството 

на ОА. 

Определяне на местата в областта за съхраняване на материални запаси за 

ресурсно осигуряване при бедствия – общински складове. 

Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпома-

гането – Главен секретар и Главен експерт „Социални дейности” в ОА. 

Външно подпомагане за областта: 

Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за изготвянето 

на заявките/исканията – Главен експерт „Социални дейности”. 

Ред за изготвяне на заявките/исканията – Заявките се обобщават и изготвят 

според вида логистично осигуряване. 

Определяне на институциите и организациите в страната за изпращане на 

заявките – МС, МВР, МО, БЧК и други. 

Длъжностни лица, участващи в разпределението, раздаването и отчитането 

на подпомагането – Главен експерт „Социални дейности”. 

V. Средства и ресурси за изпълнение на необходимите дейности 

Временно извеждане на населението от една община в друга община на 

областта при снегонавявания – не се предвижда. 

Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, ле-

карствени продукти и други, за цялата област 

Налично оборудване от РД ПБЗН Ямбол: 

 

Населено място 
Население 

бр. 

Цена за 3 

хранодена в 

лв. 

Сума 

Сума 

за меди- 

каменти 

Община Ямбол 15 000 18,00 270 000 30 000 

Община „Тунджа”   5 520 18.00   99 360 11 000 

Община Стралджа   2 800 18,00   50 400   5 000 

Община Елхово   3 600 18.00   64 800 10 000 

Община Болярово      890 18,00   16 020   1 500 

Област Ямбол 27 810 18,00 500 580 57 500 



 

6. 

 

ел. агрегат 30 kW – 1 бр.; 

автомобили за снабдяване – 1 товарен и 2 лекотоварни 

Разчет на недостигащото оборудване за областта: 

Общините не разполагат с налично оборудване и имат следните необходимости: 

 

 

 

 

№ Вид имущество Мярка Количество 
Местонахождение – складова 

база 

1. Походно легло бр. 54 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

2. Шалте бр. 46 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

3. Дюшек бр. 106 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

4. Одеяло бр. 137 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

5. Кърпа хавлиена бр. 65 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

6. Посуда за храна    

 чинии дълбоки бр. 120 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 чинии десертни бр. 60 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 гарафи за вода бр. 14 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 вилици алпака бр. 20 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 лъжици алпака бр. 14 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 канчета за храна бр. 42 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 тенджери емайлирани бр. 2 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 казан емайлиран бр. 1 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 казанчета термофонни бр. 10 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 дъски за хляб бр. 2 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 лъжици чаени бр. 57 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 ножове малки бр. 96 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 оцетници пластмасови бр. 6 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 солници бр. 14 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 тел за разбиване на яйца бр. 1 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 черпаци емайлирани бр. 2 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 черпаци алпака бр. 5 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

 пепелници алуминиеви бр. 14 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

7. Маса походна бр. 15 Складова база с. Ген. Инзово 

8. Стол походен бр. 50 Складова база с. Ген. Инзово 

9. Палатка    

 20-местна бр. 5 Складова база с. Ген. Инзово 

 4-местна бр. 2 Складова база с. Ген. Инзово 

 палатка РП бр. 41 Складова база с. Ген. Инзово 

10. Водоноска 1500 л бр. 1 гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27 

11. Походна кухня бр. 1 Складова база с. Ген. Инзово 

12. Индивидуални средства за 

дихателна защита - респира-

тори 

бр. 2 000 Складова база с. Ген. Инзово 



 

7. 

Община 
палатки 

12 – 14 м. 
одеяла 

походни 

легла 
водоноска ел. агрегат 

Ямбол 70 2000 2000 8 6 

„Тунджа” 50 3000 1000 7 5 

Елхово 70 2000 1000 4 3 

Болярово 50 2000 1000 4 3 

Стралджа 50 2000 1000 4 2 

Общо: 290 11000 6000 27 19 

Длъжностно лице от областта, отговорно за осигуряване на недостигащото обо-

рудване – Началник отдел „Държавна собственост и устройство на територията”. 

Източници за осигуряване на недостигащо оборудване в случаи на необходимост 

– ГДПБЗН, МВР, МО, БЧК, фирми и ведомства, разполагащи с такова оборудване. 

Определяне на терени във всяка община за разполагане на сили на 

Единната спасителна система от други области: 

Община Ямбол и община „Тунджа” – база на група СД на РД ПБЗН и ра-

йон на РСПБЗН Ямбол 

Община Елхово и община Болярово – район на РСПБЗН – Елхово 

Община Стралджа – район на РСПБЗН – Стралджа 

Определяне на сгради за настаняване на пострадало население 

Община Ямбол – ОУ „Йордан Йовков” и ОУ „Любен Каравелов” гр. Ямбол 

Община „Тунджа” – 17 бр. общински сгради,  в зависимост от това кои 

населени места са най-засегнати 

Община Елхово – ОУ „Св. Св. Кирил и Методи”, ОУ „Св. Кирил и Мето-

дий”, ПГ” Св. Климент Охридски”  гр. Елхово 

Община Стралджа – 3 броя училища и 2 броя детски градини 

Община Болярово – ОУ в гр. Болярово 

Осигуряване на храни – чрез  общинските структури на Социално подпо-

магане, специализирани фирми, БЧК. 

Осигуряване на имущества за пострадало население – складове на 

ГДПБЗН, БЧК,  фирми, Държавен резерв и Агенция за чуждестранна помощ. 

Дрехи – складове на ГДПБЗН, БЧК,  фирми. 

ЦСМП – гр. Ямбол разполага с централен склад с всички медикаменти, 

които са задължителни, съгласно Приложение 1 към чл. 10 от Наредба № 25, за 

работата на Центъра за един месец. Всички филиали на ЦСМП имат запаси от 

изискваните медикаменти за 30 дни нормална работа. Създаден е резерв от меди-

каменти и консумативи, които са в наличност в централния склад, а по договор с 

доставчика на медикаменти има клауза за допълнителен резерв и възможност за 

спешна доставка при необходимост. 

На територията на област Ямбол има разкрити 2 Отряда за медицинско 
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осигуряване (ОМО), съответно към МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД гр. Ямбол и 

МБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕООД гр. Елхово.  

VI. Начин на взаимодействие между съставните части на единната спаси-

телна система 

Координиране на структурите от Единната спасителна система – по стан-

дартна оперативна процедура (Приложение № 6) 

Въвежда се в действие план за информационен обмен и взаимодействие 

(Приложение № 5). 

Организацията на действията е съобразена с оперативните планове за зим-

но поддържане на ОПУ и АМ „Тракия” (Приложение № 7) и съгласно договорите 

на общините. 

Основните съставни части на единната спасителна система осигуря-

ват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на 

усложнена зимна обстановка, тяхната оценка и незабавни действия. Аварий-

ните екипи се осигуряват с необходимите технически, транспортни и кому-

никационни средства. Взаимодействието между органите за управление и си-

лите за провеждане на НАВР се извършва по действащата УКВ радиосвръз-

ка, а при необходимост се организира КВ радиосвръзка. 

Взаимодействието се осъществява от ОЩК на НАВР (Приложение № 1) 

чрез Оперативния център (ОЦ), като допълнително се уточнява следното: 

1. Фактическата и очаквана обстановка. 

2. Определяне мерките за защита на населението. 

3. Участници и режими на работа за провеждане на защитни мероприя-

тия. 

4. Видове осигурявания. 

Цялостната дейност по взаимодействието обхваща получаването и преда-

ването на информация в национален мащаб. 

VII. Ред за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълни-

телната власт, на съставните части на единната спасителна система и насе-

лението при опасност или възникване на усложнена зимна обстановка 

Налични средства и възможности за комуникация (директни телефонни 

връзки, обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и 

интернет връзка) на областта с околния свят – ОЦ, с ГД ПБЗН, с общините на об-

ластта със съседни области и населени места, с длъжностни лица от общините и 

областта. 

 „Алкател – Лусент България” ЕООД – район Ямбол (БТК) предоставя на 

Областен Щаб за координация при обявено „Бедствено положение” в община 

и/или на територията на областта директни телефонни канали. По искане на Щаба 

за координация „Алкател – Лусент България” ЕООД – район Ямбол имат възмож-

ност да предоставят и други телефонни канали, невписани в двустранния прото-

кол. 
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Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, 

кметство и населено място се осъществява от ОЦ на РД ПБЗН – МВР. 

При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на об-

ластно и общинско ниво, ранното предупреждение и оповестяването се извършва 

по заповед на областния управител, кмета на засегнатата община или Директора 

на РД ПБЗН. Заповедта се изпълнява от съответния ОЦ и се информира НОЦ. 

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е 

предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи 

хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въз-

душна опасност и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия 

чрез акустични сигнали и гласова информация. 

 

 

Информиране на населението 

Структурите на МВР предоставят на населението следната предварителна 

информация: 

 планираните мерки за защита на населението; 

 действията на населението при усложнена зимна обстановка; 

 обща информация за възможни бедствени ситуации и последиците от тях 
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за населението и околната среда. 

Информацията по т. 1 се предоставя на населението, без да е необходимо 

изричното й поискване, и по начин, осигуряващ постоянен и безпрепятствен дос-

тъп до нея.  

Когато е възможно възникване на бедствена ситуация, населението в зона-

та за неотложни защитни мерки се уведомява за това и преди нейното възникване 

получава следните информация и съвети: 

 настройване на определена честота на радио- и телевизионните прием-

ници; 

 подготвителни съвети към здравни, детски и учебни заведения и другите 

организации; 

 препоръки към определени професионални групи. 

В случай на усложнена зимна обстановка засегнатото население незабавно 

се уведомява от ОЩК и периодично се информира за  обстановката, нейните ха-

рактеристики, прогнозата за развитието и предвидените защитни мерки. 

VIII. Екипи и средства на съставните части на единната спасителна систе-

ма и време за готовност за реагиране (Приложение № 2 и Приложение № 3). 

IX. ПРИЛАГАНЕ, ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА ОБ-

ЛАСТТА. 

Планът се усвоява чрез провеждане на тренировки и учения на органите на 

управление и силите за реагиране. 

В проиграването на плана участват съответните длъжностни отговорни 

лица от областна администрация и всички институции, имащи ангажименти по 

защитата при бедствия. 

Планът се актуализира по ред определен със заповед на Областния управи-

тел, при настъпили промени на основни длъжностни лица, реда и начина за осъ-

ществяване на връзка, силите и средствата на Единната спасителна система. 
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