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І. Системно наблюдение и оценка на: 

 

1.Разработване и готовност за изпълнение на плана за защита при бедствия 

 Плана за защита при бедствия на Община Сливо поле е разработен в 

съответствие с изискванията съгласно ЗЗБ, съгласуван от Областен управител на 

Област Русе и актуализиран през 2021 г. Поддържа се  постоянна готовност за 

провеждане на спасителни и неотложно аварийно-възстановителни работи при 

кризисни ситуации. Община Сливо поле се ръководи изцяло от националната стратегия 

за намаляване на риска от бедствия. 

 

ІІ. Възникнали бедствия на територията на Община Сливо поле през предходната 

година.  

 През 2021 г. на територията на Община Сливо поле не са възниквали бедствия.  

 

ІІІ. Дейности на общинския СНРБ през предходната година. Информация относно 

разработването на годишен план за изпълнението на общинска програма за 

намаляване на риска от бедствия. 

 Според Годишният план за изпълнението на общинската програма за намаляване 

на риска от бедствия и организиране дейностите за защита на населението при бедствия  

и аварии, през предходната година община Сливо поле има заложени в плана: 

- Заседания на ОСНРБ 2 пъти годишно и при нужда; 

- Тренировки на Националната система за ранно предупреждение – по план на 

РДПБЗН и Национална тренировка „Въздушна опасност“ на 02.06; 

- Обучение на общинска администрация по план през м. Септември; 

- Превантивна дейност – описани дейности в т. VІІІ. (Приоритетни дейности за 

финансиране). 

 

IV. Профил на риска от бедствия на Община Сливо поле 

 - Възможни бедствия, които могат да възникнат на  територията на Община Сливо 

поле са, описани в Плана за защита при бедствия са: 

 бедствия, предизвикани от природни явления - земетресения, наводнения, 

горски и полски пожари, снежни бури, свлачища, обледявания, бурни ветрове;  



 бедствия, вследствие на производни аварии и пожари  в обекти, работещи с 

пожароопасни материали, промишлени отровни вещества и токсични газове; 

 бедствия, вследствия на транспортни инциденти – пътни и  речни. 

 бедствия, вследствие на епидемии и пандемии по хората, животните и 

растенията. 

 

V. Превантивни мерки за недопускане или намаляване на последствията от 

бедствия 

1. Насочване на превантивната дейност към реализиране на мероприятията, 

намаляващи риска в потенциално опасните обекти с особено внимание на тези, 

възобновяващи производствената си дейност, а също така и в обследването на 

хидротехническите съоръжения,  свлачищните участъци, превоз на опасни товари и 

др. 

2. Извършени контролно-технически прегледи на дига по поречието на р.Дунав от 

км.474 до км.453.  

3.  Изпратено Искане до МКВПМС за: 

 3.1. Оразмеряване и възстановяване на източното дере по ул.“Никола Вапцаров“ 

в с. Кошарна, Община Сливо поле, актуализиран проект през 2022 г. за който 

има отпуснати средств асъгласно приложеното КСС; 

3.2. Искане за финансиране на обект „ Оразмеряване и възстановяване на главно 

дере по ул. „Христо Смирненски“ в село Кошарна Община Сливо поле с 

актуализирано КСС през 2022 г.; 

3.3.  Почистване на дере от натлак в с. Кошарна по ул. „Христо Смирненски“; 

3.4.  Почистване на „Сухо дере“ в с. Юделник, община Сливо поле; 

3.5.  Почистване на подход към дига в с. Ряхово в регулация. 

 

 

VІ. Готовността на съставните части на единната спасителна система и 

населението. 

 Дейноста и работата на щаба се ръководеше от пет основни задачи: 

- Поддържане на постоянна готовност за провеждане на спасителни и 

неотложно аварийно-възстановителни работи при кризисни ситуации; 



 -   Разработване и изучаване на плана за провеждане на СНАВР при бедствия, 

аварии и катастрофи; 

 - Провеждане на целенасочена и ефективна превантивна дейност с цел 

намаляване риска за населението от неблагоприятното въздействие на природни и 

техногенни фактори; 

 -   Организация и ръководство на СНАВР при БАК; 

 - Поддържане на комуникационната и информационната система за 

оповестяване и управление във висока степен на готовност; 

-   Организиране на денонощно дежурство и провеждане на мероприятията 

осигуряващи поддържане на постоянна готовност; 

-  Поддържане на ежедневна готовност за приемане и предаване на сигнали, 

разпореждания и оперативна информация по свързочната система и автоматизираната 

система за управление. Проводната свръзка работи непрекъснато, а радиосвръзката по 

разписание в съответствие с утвърдената схема от ОблСС-Русе; 

- Провеждат се ежемесечни тренировки по оповестяване с учебни сигнали, 

телефонните канали и по автоматизирана система  за оповестяване от дежурните по 

ОблСС- Русе; 

- Поддържа се система за радиационно и химическо наблюдение; 

- Събира се и се обобщава информация за обстановката в общината и кметствата 

при стихийни бедствия /земетресения, наводнения, пожари, снегонавявания, 

обледенявания/. 

- В стаята за носене на дежурство е монтирано видеонаблюдение на цялата 

община. Всички критични точки, кръстовища, вход и изход от населените места, както 

и паркове и детски площадки са обхванати от проекта за видоенаблюдение. 

 

 Дейност по обучението за защита при бедствия 

- На 01.11.2022 г. се проведе тренировка за проиграване на Общинският план за 

защита при бедствия в частта „Радиационна авария в АЕЦ на и извън територията на 

страната, както и при инциденти с радиоактивни вещества“. В тренировката бяха 

включени: оперативна група от Щабът за изпълнение на плана за защита при 

бедствия,  ДФ „Механизиран спасителен отряд“ – Сливо поле и служителите в 

администрацията. 

- Занятията на учениците, се проведоха съгласно утвърдената от МОН програма. 



 

VІІ. Мерки за възстановяване при бедствия. 

 

1. Организационни мерки 

Органите на изпълнителната власт и местното самоуправление планират и 

провеждат мерки за защита на населението при бедствия като организират и 

координират:  

 анализа, оценката и прогнозата за характера и последствията от най-често 

проявяващите се бедствия, аварии и катастрофи; 

 разработването и актуализирането на областни и общински планове за 

защита при бедствия;  

 провеждането на мероприятия за усвояване на плановете; 

 поддържането на непрекъснато денонощно дежурство;  

 създаването на организация за действие и взаимодействие между органите 

за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и 

извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; 

 защитата на водоизточниците, поддържане на готовност при недостиг на 

питейна вода за осигуряване на допълнителни пунктове за снабдяване с вода и 

включване във водоснабдителната система на допълнителни водоизточници; 

 организиране на временно извеждане и евакуиране на застрашено 

населението по искане на ръководителя на спасителните мероприятия на мястото на 

бедствието. Определяне на маршрутите и начините на извършване на извеждането, 

както и местата за настаняване; 

 организиране на медицинското осигуряване на пострадалото население и 

на силите участващи в спасителни работи при бедствия. 

 оценка на нуждите от снабдяване  с храна, вода, лекарства и стоки от 

първа необходимост и тяхното осигуряване; 

 дейностите по осигуряване и доставка на основни строителни материали 

за нуждите на неотложните аварийно-възстановителни работи; 

 осигуряване на участието на дружества със строително-монтажна и 

пътностроителна дейност във възстановителните работи;  



 информирането на населението за възможните бедствия на територията 

на областта, както и за правилата за действие и поведение при възникването им. 

 сътрудничество с БЧК – Русе за оказване на помощ. 

 

Всички мерки за възстановяване при бедствия са описани в Плана за защита при 

бедствия на Община Сливо поле и Приложенията му. Посочени са отговорните лица, 

техните задължения, начини на взаимодействия между органите на изпълнителната 

власт и съставните части на ЕСС. 

 

VІІІ. Приоритетни дейности за финансиране 

 

 

 

 

 

№ Краткосрочни 

дейности  

(до 3 год.) 

Необходими 

ресурси 

Отговорни  

институции 

Източници 

на 

финансиране 

Забележка 

1. Обект „ Оразмеряване 

и възстановяване на 

главно дере по ул. 

„Христо Смирненски“ 

в село Кошарна 

 Община 

Сливо поле 

Изпратено 

Искане до 

МКВПМС 

 

2. Оразмеряване и 

възстановяване на 

източното дере по 

ул.“Никола Вапцаров“ 

в с. Кошарна, 

218015 лв. Община 

Сливо поле 

Одобрено 

искане от 

МКВПМС 

Тече процедура 

за 

окомплектоване 

на 

разрешителни 

3. Почистване на дере 

от натлак в с. 

Кошарна по ул. „Хр. 

Смирненски“ 

5000 лв. Община 

Сливо поле 

Община 

Сливо поле 

За поддръжка 

4. Почистване на „Сухо 

дере“ в с. Юделник 

2000 лв. Община 

Сливо поле 

Община 

Сливо поле 

За поддръжка 

5. Почистване на 

подход към дига в с. 

Ряхово в регулация 

7000 лв. Община 

Сливо поле 

Община 

Сливо поле 

За поддръжка 


