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I. ЦЕЛ НА ПЛАНА.
1. Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от снегонавявания и
обледяване чрез партньорство и по-добра координация. Укрепване на връзките и
взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и др. участващи в
защитата от снегонавявания и обледяване на територията на общината.
2. Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху
човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура,
собственост и природната среда. Ангажираност на местната власт, териториалната
администрация и териториалните звена на централната администрация на изпълнителната
власт, службите за спешно реагиране, доставчиците на основни стоки/услуги, юридически
лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към
намаляването на риска от снегонавявания и обледяване на територията на община Бобов дол.
3. Създаване на оптимална организация за координиране на действията при
организиране и провеждане на дейностите за свеждане до минимум на опасностите от
снегонавявания и обледяване.
4. Определяне на задълженията на отговорните лица и институциите при изпълнението
на задачите им за ликвидиране на последствията от снегонавявания и при възстановяване на
нормалния ритъм на живот.
Изпълнението на целите се осъществява при абсолютно спазване на основните
принципи на защитата при бедствия, а именно:
1. Право на защита на всяко лице.
2. Предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите дейности по
защитата.
3. Публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите на органите
на изпълнителната власт по защитата при бедствия.
4. Приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата.
5. Отговорност за изпълнението на мерките за защита.
6. Поетапно предоставяне на сили и ресурси за защита.

II. ОБХВАТ НА ПЛАНА.
Планът за защита при снегонавявания и обледяване обхваща планиране на действията и
задачите, които е необходимо да бъдат изпълнени от щаба за изпълнение на общинския план
за защита при бедствия и частите на ЕСС с цел ефективно реагиране и се отнася за
територията на община Бобов дол.
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III. ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА.
1.1. Сценарии на вероятни събития и потенциални последствия.
Опасните явления свързани със зимния сезон са ниските температури, снежни виелици
и бури, заледяванията и обледяванията. През зимния сезон рязката промяна на температурата
довежда до обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър и образуването на трайна
дебела снежна покривка. Създават се предпоставки за образуване на преспи, затрупване на
превозни средства, блокиране на пътища, затруднена доставка на стоки и извършване на
услуги, обледеняване на електропроводи и откритите съобщителни съоръжения. Част от
населените места могат да останат изолирани и с нарушено електроснабдяване и
водоснабдяване и създаване на бедствена ситуация. Възникват условия за загубване и
измръзване на хора поради намалената видимост.
Снежната буря е снеговалеж съчетан със силен вятър, при което се отнася и натрупва
голямо количество сух сняг в отделни зони. Явлението възниква при температура на въздуха
под 0°С, при снеговалеж и скорост на вятъра над 5 м./сек. Най-често снежни бури се формират
в Североизточна България и в планините през месеците декември, януари и февруари.
Образуват се навети преспи по пътищата, което силно затруднява или прави невъзможни
транспортните връзки между отделните селища.
Заледявания се получават, когато при понижаване на температурата под 0°С замръзват
размекнат сняг или дъжд. В резултат на заледяванията се нарушава нормалното движение на
транспортните средства и се създава реална опасност от създаване на пътно транспортни
произшествия. Възниква опасност от множество подхлъзвания и падане на хора (особено
възрастни) често съпроводени със счупвания на крайниците. При циклично топене и
замръзване под стрехите

на сградите и съоръженията се образуват висулки, понякога с

дължина над 2 метра, които при откъсване могат да предизвикат нещастни случаи.
Снежните

виелици

и

обледяванията

могат

да

разрушат

въздушно

кабелни

комуникации, да блокират пътищата и да поставят в рискова ситуация живота на много хора.
При обилни снеговалежи със силен вятър и рязко спадане на температурата на въздуха са
възможни обледявания на електропроводната, съобщителна мрежа и заледяване на пътната
мрежа.
1.2.

Описание на зоната/зоните, които се очаква да бъдат засегнати от

специфичната опасност и география на община Бобов дол.
1.2.1. Електропреносна и съобщителна мрежа.
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Електропреносната мрежа на Р.България е проектирана да издържа на въздействието
на следните максимални стойности на климатичните фактори:
• максимална скорост на вятъра - до 35 м/сек (126 км/час);
• дебелина на ледената обвивка при заледен проводник - до 40 мм;
• минимална температура на въздуха – -30˚С;
• максимална температура на въздуха - +40˚С.
Комбинацията от няколко климатични фактора със стойности над оразмерителните,
представлява бедствена ситуация. За експлоатацията на електропроводи високо напрежение
екстремална е комбинацията между обледеняване на проводниците и силен вятър.
Обледяването се наблюдава при първоначален валеж от дъжд и температура от 0 до -5˚С с
последващо рязко падане на температурата на околната среда и преминаване на валежа от
дъжд в сняг.
1.2.2. Републиканската и общинска пътна мрежа.
В резултат на заледяванията се нарушава нормалното движение на транспортните
средства и се създава реална опасност от предизвикване на пътно транспортни произшествия,
до блокиране на пътища, поставя се в рискова ситуация живота на много хора.

1.3. Уязвими обекти.
Възможни

потенциално

опасни

участъци,

с

вероятност

от

образуване

на

снегонавявания и обледенявания по Републиканската пътна мрежа са:
1.Участъкът между селата Таваличево и Горна Козница на път III-602 Бобов дол;
2.Местността „Черна нива“ на път II-62 - Кюстендил –Дупница
Обледявания на 110 кV електропроводи могат да се наблюдават в районите на село
Горна Козница и минаващите далекопроводи.

1.2.3.

Демографски характеристики – разпределение и гъстота на населението в

района, уязвими групи от него.
Уязвими от опасните явления през зимния сезон са жителите на цялата община. В
резултат на заледяванията се нарушава нормалното движение на транспортните средства и се
създава реална опасност от създаване на пътно транспортни произшествия. Възниква
опасност от множество подхлъзвания и падане на хора, съпроводени с чести счупвания на
крайниците. При екстремно ниски температури се спират учебните занимания. При циклично
топене и замръзване под стрехите

на сградите и съоръженията се образуват висулки,

понякога с дължина над 2 метра, които при откъсване могат да предизвикат нещастни
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случаи.

Община
Бобов дол

Общо

Общо

Общо

всичко

мъже

жени

7 952

4 170

3 782

Всичко

В

В

В

В

В

в

града

града

селата

селата

селата

града

мъже

жени всичко

мъже

жени

5 177

2 744

2 433

2 775

1 426

1 349

1.4. Стопански дейности в района.
Община Бобов дол е утвърден център за добив на въглища и производство на
електроенергия с голямо икономическо значение в областен и национален мащаб. Тук са
съсредоточени важни стопански дейности – въгледобив, електропроизводство и селско
стопанство.
През 1891 г. е открита Държавна мина “Бобов дол” за добив на кафяви каменни
въглища, която е определила развитието на града и региона. От находище Бобовдолски
въглищен басейн, в настоящия момент се добиват въглища единствено чрез открит
въгледобив от „Въгледобив Бобов дол” ЕООД. ТЕЦ “Бобов дол” е най-голямата в
Югозападна България с мощност 630 Мегавата. В централата работят по-малко от 1 000 души.
В областта на частния и предприемаческия сектор, на територията на града
функционират две предприятия за производство на обувни изделия – „Комфорт КЕ” ЕООД и
“Булима” ЕООД, които осигуряват работа на около 570 души.
Селското стопанство е втория по значение отрасъл в общината. На територията на
общината има около 2 430 декара черешови насаждения. Тенденцията за в бъдеще е
разрастване на черешовите масиви с още 1 200 декара.
Селското стопанство на общината се развива на базата на личните натурални стопанства. В
общината действат 6 земеделски кооперации: Паничарево, Шатрово, Новоселяне, Горна Козница,
Долистово,
Голем
Върбовник
и
частни
земеделски
производители..
IV. ПРИЕТИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОСНОВАНИ НА ОПИСАНИТЕ
СИТУАЦИИ:
1. Среден брой засегнати жители, с малка вероятност за човешки жертви.
2. Участъци с нарушена транспортна и техническа инфраструктури.
3. Опасност от снежни преспи, заледявания и обледявания и др.
За ефективното управление на рисковете е изготвена оценка на риска за територията на
община Бобов дол, съгласно Приложение №14 към раздел VІІІ от Приложения към ПЗБ. В
приложението с числови стойности са определени кои опасности и рискове са значими и
управлението на кои рискове следва да бъде с приоритет. Това е от основно значение за
правилно насочване на подходящите ресурси и усилия за превенция, готовност, реагиране и
възстановяване.
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V. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА.
1. Оперативна готовност.
1.1. Предупреждение и оповестяване.
Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на
населението при бедствия се определят с Наредбата за условията и реда за функциониране на
националната

система

за

ранно

предупреждение

и

оповестяване

на

органите

на

изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност,
приета с ПМС № 48 от 1.03.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 20 от 2012 г.).
Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОДМВР,

дежурните

по

областен и общински съвети за сигурност получават информация за мястото на снегонавяване
и заледяване и има ли пострадали и я обменят помежду си. Информацията може да бъде
получена от ЕЕНСП -112, свидетели и др.
ОЦ на РДПБЗН уведомява компетентните съставни части на единната спасителна
система и координират по-нататъшната дейност на основата на плановете за действие.
Силите на общинско ниво са показани в Приложение№ 2 към

раздел VIII от

Приложения на Плана за защита при бедствия.
Ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на
съставните части на единната спасителна система е посочено в Приложение № 4 към раздел
VIII от Приложения на Плана за защита при бедствия.
Компетентните съставни части на ЕСС, отговорни за изпълнение на дейностите при
снегонавявания и обледявания са: основните съставни части на РДПБЗН, ОДМВР, ЦСМП и
БЧК, кмета на общината, териториалните структури на централната изпълнителна власт, ЮЛ,
с които са сключени договори, които следва да приведат в готовност силите и средствата за
реагиране.
ОЦ на РДПБЗН оповестява областния и общинските щабове на засегнатите общини за
изпълнение на съответните планове за защита при бедствия по заповед на областния
управител, кметовете на засегнатите общини или директора на РДПБЗН. Оповестяването на
щабовете се извършва съгласно схема Приложение№ 3 към раздел VIII от Приложения на
Плана за защита при бедствия.
1.2. Време за привеждане в готовност.
Дежурните екипи на РДПБЗН, ОДМВР, ЦСМП, поддържат постоянна оперативна
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готовност и работят на непрекъснат сменен режим.
Времето за привеждане в готовност на останалите структури в работно време е Ч+30
минути, а в извън работно време Ч+60 минути.
1.3. Предупреждение и оповестяване на населението.
При снегонавявания и обледяване населението в общината се информира за
развитието на ситуацията, за предприетите от изпълнителната власт защитни мерки и получава
указания за поведение и действие чрез средствата за масова информация.
Отговорникът за публична информация организира предупреждението на населението
за опасността и предоставя на местните медии указания за предприемане на мерки за защита и
поведение на населението, реда за временно извеждане на населението - Приложение № 15
към Приложения към раздел VIII от Приложения на Плана за защита при бедствия.

2. Ред за активиране на плана и обявяване на „Бедствено положение“.
Областният управител обявява със заповед за цялата или за част от територията на
областта бедствено положение при условие че се случва, случило се е или има опасност от
снегонавявания и обледяване. С обявяването на бедствено положение се въвежда областния
план за защита при бедствия.
Областният управител обявява бедствено положение и в случаи когато мащабът на
бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните сили и средства на ЕСС на
общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси. Съответният кмет на засегнатата
община може да поиска от областния управител обявяване на бедствено положение от
областния управител, когато не могат да бъдат обезпечени дейностите по защитата на
населението в случай на опасност или възникване на бедствие чрез изпълнението на
общинския план за защита при бедствия.
При въвеждане на областния план за защита при бедствия управлението преминава на
областно ниво. Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в
засегнати територии продължава да изпълняват своите функции и задължения, като
координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно
ниво от областния управител и щабът за изпълнение на областния план за защита при
бедствия. Разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на
предвидените мерки и провеждане на спасителни работи е посочено в Приложение № 6 към
раздел VIII от Приложения на Плана за защита при бедствия.
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3. Определяне на защитни действия.
3.1. Анализиране на заплахата.
Извършва се оценка на характера на бедствието. Последствия – материални загуби,
влошаване на условията на живот, загуба на комфорт на обитаване в сграден фонд, увреждане
на здравето на хората и дори човешки жертви, увреждане на околната среда – влошаване на
качеството на отделните компоненти, тяхното унищожаване, нарушение на стабилността на
Геосистема.

3.2. Избор на защитни действия.
На базата на предварителната оценка са определени рисковете от възникналите
снегонавявания и обледяване, известен е броя на населението, което ще бъде застрашено:
- планирани са мероприятията по оповестяването им, извеждане на хора и техника от
районите със снегонавявания и др.;
- създадена е организация за оказване на медицинска помощ на нуждаещите се;
- осигурени са необходимите запаси от материални средства.

3.3. Определяне на предупреждението за населението.
-

Ограничаване движението на МПС в най - опасните участъци;

-

При необходимост затваряне на движението на участъци от пътната мрежа;

-

Организиране снабдяване със стоки от първа необходимост;

-

Организиране транспортиране на болни до лечебни заведения;

-

Информиране на населението за възникналата обстановка;

- Осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на засегнатите населени места.
Електропреносните и електроразпределителните дружества на територията на областа,
информират за готовността на аварийните им екипи за работа при зимни условия.

3.4. Определяне на план за действие.
В зависимост от мащабите на засегнатите участъци, областният управител може да
възложи на членове на щаба изпълнението на определени функции по планиране и логистика,
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като сформира съответни секции и техни ръководители, показани в Приложение № 4 към
раздел VIII от Приложения на Плана за защита при бедствия.

4. Предупреждение и оповестяване на населението.
За целите на оповестяването ще се използват:
-

Мрежите на обществените далекосъобщителни оператори;

-

Кабелни и мобилни далекосъобщителни оператори.

Поради факта, че към настоящия момент не е изградена системата за ранно
предупреждение на населението, то се известява по средствата за масово осведомяване.
За оповестяване на населението могат да се използват и други съществуващи
технически средства (мобилни и други средства за информация).

5. Изпълнение на защитни дейности.
Дейностите по защитата при снегонавявания и заледявания и отговорни структури
Таблица 1
Функции/задачи

Отговорни структури

Провеждане на спасителни работи.
Извличане на пострадали и закъсали автомобили. Оказване на ЦСМП, БЧК, РСПБЗН, ДФ
първа медицинска помощ, като при необходимост пострадалите
се евакуират в МБАЛ за временно настаняване и оказване на
специализирана медицинска помощ.
Осигуряване на стоки от първа необходимост и лекарства на ОбА, кмет на община, РЗИ,
откъснатите населени места.

БЧК, РДСП, ВиК

Осигуряване на обществения ред, регулиране на движението.

РУ МВР

6. Изпълнение на дейности по възстановяване и подпомагане.
За изпълнение на дейностите по възстановяване и подпомагане е необходима оценка на
първоначалните нужди и щетите.
 инфраструктура – услуги като електричество, вода, транспорт и др.
 здравеопазване;
 поражения за икономиката – прекъсване на нормалната стопанска дейност;
 околна среда – оценка на безопасността и статуса.
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Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на операциите в
процеса на реагирането, дежурния в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОДМВР,
дежурните по областен и общински съвети за сигурност, членовете на щаба за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия, проверени сигнали от населението на ЕЕНСП 112,
комисии за оценка на щетите и др.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ:

При обявено бедствено положение на областно ниво отговорните лица и структури са:
1.

Областния управител и кметовете на засегнатите общини.

2.

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия (СНРБ) към област

Кюстендил.
3.

Четирите основни съставни части на ЕСС, записани в ЗЗБ.

4.

Общинските съвети за намаляване на риска от бедствия в засегнатите общини.

5.

Физическите и юридически лица, с които са сключени договори.

6.

Доброволни формирования.

7.

Въоръжените сили.

Четирите основни съставни части на единната спасителна система осигуряват
непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната
оценка и незабавни действия.
Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при
поискване съгласно плановете за защита при бедствия.
Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на неотложни аварийновъзстановителни работи с разрешение на министъра на отбраната въз основа на искане от
съответния държавен орган съгласно плановете.
Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява
чрез оперативните центрове на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" - МВР.

Дейности и отговорни структури/лица
№

Дейности

Таблица 2

Отговорни структури/лица
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1.

Обявяване на бедствено положение.

Областен управител.

2.

Оповестяване на изпълнителната власт и Оперативен център (ОЦ) при РДПБЗН.
съставните части на единната спасителна
система.

3.

Оповестяване на населението.

Общини; Предприятията,
осъществяващи електронни
съобщения.

4.

Определяне ръководител на операциите.

Областен управител.

5.

Ограничаване движението на МПС и достъпа ОДМВР.
на хора нямащи отношение към дейности
свързани с ограничаване и овладяване на
бедствието.

6.

Оказване на спешна медицинска помощ

ЦСМП; БЧК.

7.

Спасителни операции.

РДПБЗН; ДФ; БЧК; ЦСМП; ОДМВР;
Въоръжените сили.

8.

Локализиране,

ограничаване,

защита

и РДПБЗН; Доброволни формирования

ликвидиране на бедствието.

(ДФ); Въоръжените сили; Юридически
и

физически лица, с които има

сключени договори.
9.

Настаняване в жилища.

Временното настаняване по чл. 55, ал.
2, т. 1 от ЗЗБ се извършва в резервните
жилища по чл. 45 от Закона за
общинската

собственост,

в

имоти,

фургони

живеене,

във

сглобяеми

къщи,

за

други

предоставени

от

централните и териториалните органи
на изпълнителната власт, юридически
и физически лица.
10.

Определяне степента на засегнатите населени РДПБЗН,

ОДМВР,

Областна

и

места и инфраструктура. Организиране на общински служби по териториално
охраната след бедствието.

устройствен и строителен контрол

VII. РЪКОВОДСТВО И КООРДИНАЦИЯ
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При обявено бедствено положение за цялата или част от територията на
областта/общината със заповед на областния управител/кмета се въвежда плана за защита при
бедствия с цел овладяване на бедствието и провеждане на неотложни аварийновъзстановителни работи.
Свиква се Областния щаб за защита при бедствия. Областния управител със своя
заповед определя Ръководител на операциите (РО), който притежава необходимата експертиза
и опит, в зависимост от характера на бедствието. Ръководителят на операциите организира и
контролира изпълнението на одобрените решения на щаба, осъществява взаимодействието и
координацията между частите на ЕСС, участващи в изпълнението на дейностите по чл. 19, ал.
1 от ЗЗБ в района на бедствието.
Областният щаб извършва следните основни дейности:
1. Анализ и оценка на обстановката при бедствие.
2. Предлага за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване
на неотложните аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и
ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население.
3. Осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на
бедствието.
4. Информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите
действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и
действия.
5. Докладва за хода на провежданите защитни мероприятия.
Списъкът на членовете на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при
бедствия е даден в Приложение № 1 към раздел VIII от Приложения на Плана за защита при
бедствия. В щаба за изпълнение на съответния общински план за защита при бедствия, следва
да бъдат включени представители на всички структури, участващи в реагирането.
Работното място на щаба за изпълнение на Общ.ПЗБ е залата на втория етаж на
Общинска администрация Бобов дол.
Силите на ЕСС на общинско ниво са показани в Приложение№ 2 към раздел VIII от
Приложения на Плана за защита при бедствия.
ОЦ на РДПБЗН оповестява областния и общинските щабове на засегнатите общини за
изпълнение на съответните планове за защита при бедствия по заповед на областния
управител, кметовете на засегнатите общини или директора на РДПБЗН-Кюстендил.
Оповестяването на щабовете се извършва съгласно схема Приложение№ 3 към част раздел
VIII от Приложения на Плана за защита при бедствия.
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Ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на
съставните части на единната спасителна система е посочено в Приложение № 3 към раздел
VIII от Приложения на Плана за защита при бедствия.
В Приложение № 5 към раздел VIII на Приложения на Общ.ПЗБ е посочена таблица със
сигналите на ГД ПБЗН за оповестяване на населението за видовете опасности и средствата за
тяхното предаване.
В Приложение № 6 към раздел VIII на Приложения на Общ.ПЗБ е посочен план за
действие при бедствие.

VIII. СЪБИРАНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ РАЙОНИ.

Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОДМВР,

дежурните

по

областен и общински съвети за сигурност приемат и оценяват информацията за района на
снегонавяването.
На всеки 30 минути или 1 час я обобщават и предават на организационната структура за
управление при бедствие Приложение № 4 към раздел VІІІ към ПЗБ.

В процеса на

ликвидиране на последствията времето за предаване на информацията може да се увеличава.
Единната спасителна система включва в себе си службите и структурите на
министерствата и ведомствата, общината, търговските дружества и едноличните търговци,
които в условията на бедствие са обединени с една цел: да окажат съдействие на субектите от
националното стопанство и населението да се предпазят от бедствието или да намалят до
минимум резултатите от въздействието му върху тях. С последващото ликвидиране на
последствията следва да се създадат условия за нормално функциониране на социалноикономическите системи.
Тези структури запазват институционалната или организационната си принадлежност
и определените им функции или предмет на дейност при подготовката за реагиране при
бедствия, при възникване на бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на
спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи.
Спасителните и неотложни аварийно-спасителни работи се извършват поетапно от
силите на Единната спасителна система. Пълнотата на обема на мероприятия се координира
от Щаба за изпълнението на плана за защитата.
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Взаимодействието с областнияния щаб се организира от Общинския щаб по време,
място и изпълнявани задачи, като се осъществява непрекъснато управление на привлечените
сили и средства.
Взаимодействието представлява непрекъснат обмен на информация за:

-

мащабите на бедствието;

-

хода на спасителните работи;

-

привлечените сили и средства;

-

материалното осигуряване на изпълнението на мероприятията по НАВР;

- понесените загуби;
- допълнително възникналите заплахи за населението и националното стопанство.
Управлението на НАВР се осъществява от ръководител на операцията и от общинския
щаб, като се запазва йерархичността на поставянето на задачите и докладване за техния ход.
В този смисъл по линията ОЦ се поддържа непрекъсната връзка по всички възможни
канали (телефони, радио средства, информационна система) и се изпраща периодично
информация за дейността на екипите, за извършения обем от работа, за броя на спасените и
пострадалите, за изразходените ресурси и за необходимостта от външно подпомагане на
дейностите по защитата на общинско ниво.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В ОБЩИНАТА
Наличните средства и възможности за комуникация в общината са директните
телефонни връзки, мобилните телефонни връзки, радио връзки и интернет.
Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да съдействат на
МВР за осъществяване на комуникациите при бедствия и на Националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112 (чл. 30 от ЗЗБ).
Средствата за комуникация на отговорните органи, изпълняващи дейностите, заложени
в Плана за защита при снегонавявания и обледяване са дадени в Приложение № 1 към раздел
VIII от Приложения на Плана за защита при бедствия.

IX. КОМУНИКАЦИЯ
При обявено бедствено положение във връзка с възникването на днегонавявания и
обледявания, обмена на информацията ще бъде осъществяван от група ОЦ при РДПБЗН –
Кюстендил. Комуникацията на терен ще бъде осъществявана чрез всички мобилни устройства.
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Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да съдействат на
МВР за осъществяване на комуникациите при бедствия и на Националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112 (чл. 30 от ЗЗБ).
Средствата за комуникация на отговорните органи, изпълняващи дейностите,
заложени в Плана за защита при снегонавявания и обледявания са дадени в Приложение № 2
към раздел VIII от Приложения на Плана за защита при бедствия.

X.

РЕСУРСНО

(ФИНАНСОВО

И

МАТЕРИАЛНО)

ОСИГУРЯВАНЕ

НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА

В Приложение № 18 към раздел VIII от Приложения на Плана за защита при бедствия
е посочена инженерната техника в предприятията и фирмите на територията на община Бобов
дол.
Ресурсното осигуряване на отговорните органи, изпълняващи дейностите, заложени в
Плана за защита при горски пожари е дадено в Приложение № 21 към раздел VIII от
Приложения на Плана за защита при бедствия.
Финансово осигуряване:
 бюджетите на министерствата и ведомствата;
 общинските бюджети;
 търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им;
 структурните фондове на Европейския съюз.
XI. ОТГОВОРНИ ОРГАНИ И ВРЪЗКИ
Настоящият план е част от Областния план за защита при бедствия (ОПЗБ) на Област
Кюстендил.
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