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ИСТОРИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЛАНА 

ПРЕДОСТАВЕНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ: 
 

Екземпляр 
№ 

Организация/структура Представител Подпис 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
 
 
 
ИСТОРИЯ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ПЛАНА 
 

Промените в плана се извършват от лицето определено за координатор на 
ОбПЗБ – гл.специалист „ГЗ и ОМП", той е и секретар на Щаба за изпълнение на 
Общинският план за защита при бедствия и връзка с  представителите на Общински 
съвет - Белене, началник  РУ – Белене при ОДМВР-Плевен, Н-к РСПБЗН -Белене,  
ръководител „В и К" район Белене, командир на ВФ 28880.  За отразяването на 
направени промени във всичките екземпляри на ОбПЗБ, определеното длъжностно 
лице от съответната структура на ЕСС извършила промяната, размножава 
страниците с промени заедно с таблицата "История на промените" и ги изпраща на 
координатора и точките за контакт на останалите структури на ЕСС, които подменят 
съответните страници в техните екземпляри от плана. 

 
 
ИСТОРИЯ НА ПРОМЕНИТЕ: 
 

Екземпляр 
№ 

Организация/структура Представител Подпис 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
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7.    
8.    
9.    

 
 

 
 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
АД - Акционерно дружество АЕЦ - Атомна електроцентрала АМ - Автомагистрала 
АЯР - Агенция за ядрено регулиране БВП - Брутен вътрешен продукт 
БДЗБР - Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" БЧК - Български червен 
кръст ВЕЦ - Водноелектрическа централа ВиК - Водоснабдяване и канализация 
ГДПБЗН - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ГРС - 
Газоразпределителна станция 
ДПРАО - Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци" 
ДФ - Доброволно формирование 
ЕАД - Еднолично акционерно дружество 
ЕЕНСП - Единен европейски номер за спешни повикания 
ЕООД - Еднолично дружество с ограничена отговорност 
ЕСС - Единна спасителна система 
ЕТ - Едноличен търговец 
ЗБИЯЕ - Закона за безопасно използване на ядрената енергия ЗЗБ - Закон за защита 
при бедствия 
ЗИДЗЗБ - Закон за изменение и допълнение на закон за защита при бедствия ЗООС - 
Закон за опазване на околната среда ЗУТ - Закон за устройство на територията ИИЛ 
- Източници на йонизиращи лъчения ИСЗ - Индивидуални средства за защита 
МКВП - Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане 
МО - Министерство на отбраната 
МОСВ - Министерство на околната среда и водите 
МПС - Моторно превозно средство 
МС - Министерски съвет 
МТО - Материално техническо осигуряване 
МШК - Медведев-Шпонхойер-Карник 
НИМХ - Национален институт по метеорологиям и хидрология НКЖИ - 
Национална компания железопътна инфраструктура НСИ - Национален 
статистически институт 
НСНРБ - Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 
НСРПО - Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при 
бедствия 
ОА - Областна Администрация 
ОДБХ - Областна дирекция по безопасност на храните 
ОДМВР - Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи 
ОДСП - Областна дирекция „Социално подпомагане" 
ООД - Дружество с ограничена отговорност 
ОПЗБ - Областен план за защита при бедствия 
ОПУ - Областно пътно управление 
ОСЗ - Областна служба по земеделие 
ОСНРБ - Областен съвет за намаляване на риска от бедствия ОЦ - Оперативен 
център 
ПЗБ - План за защита при бедствия 1111 - Природен парк 
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ПСПВ - Пречиствателна станция за питейни води РДГ - Регионална дирекция по 
горите 
РДПБЗН - Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" 
РЗИ - Регионална здравна инспекция 
РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 
РО - Ръководител на операциите 
РПМ - Републиканската пътна мрежа 
РУО - Регионално управление на образование 
ФСМП – Филиал  спешна медицинска помощ 
СМП - Спешна медицинска помощ 
СНРБ - Съвет за намаляване на риска от бедствия 
СОП - Стандартна оперативна процедура 
ТЕЦ - Топлоелектрическа централа 
УКВ - Ултракъси вълни 
ФПЧ - Фини прахови частици 
ХС - Хлораторна станция 
ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ 
Ч - Официалното време в Република България, в което е възникнала криза, бедствие 
или извънредна ситуация, изискващи въвеждане на настоящия план. ЮЛ - 
Юридически лица 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА 
 
1. ЦЕЛ НА ПЛАНА 
Общата цел на настоящия План за защита при бедствия е насочена към 

предоставянето на възможност за ефикасно и ефективно управление на опасностите и 
рисковете, което изисква координиран подход.Плана за защита при бедствия определя 
стратегическата насока в съответствие с Националната стратегия за намаляване на 
риска от бедствия, осигурявайки рамката за непрекъснато подобряване на защитата при 
бедствия. 

 Плана за защита при бедствия има следните цели: 
1.1. Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез 

партньорство и по-добра координация. Укрепване на връзките и взаимодействието 
между институциите, ведомствата, организациите и др.участващи в защитата при 
бедствия на територията на общината.  

1.2.  Подготовка на населението за поведение и действие при бедствия; 
1.3. Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху 

човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, 
инфраструктура, собственост и природна среда. Демонстриране на ангажираност на 
компетентните местни власти, службите за спешно реагиране, доставчици на основни 
стоки/услуги, включително юридически лица с нестопанска цел и други, имащи 
отношение към намаляването на риска от бедствия на територията на община Белене.    

1.4. Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и 
технологични бедствия.Насърчаване на съвместното планиране и действия за защита 
при бедствия между отделните институции/ведомства и общности.  

2. Описание на географския район. 
Община Белене е разположена в Свищовско-Беленската низина, в централната част 

на Дунавската равнина, непосредствено до река Дунав. По територия и населени места е 
една от малките общини в България.  

Състои се от шест населени места – общинският център Белене и пет села (кметства) 
– с. Деков, с. Татари, с. Петокладенци, с. Кулина вода и с. Бяла вода. Община Белене 
граничи на запад с община Никопол, на изток с община Свищов и на юг с община 
Левски. Общината заема територия от 285 046 дка., от които 14 126 дка. са 
урбанизирана територия. 

Общинският център гр. Белене се намира на 60 км. от областния център – Плевен и 
на 220 км. от столицата София. Най-близкото пристанище и граничен контролно-
пропускателен пункт се намира в гр. Свищов. Град Белене е български дунавски 
град, който не се развива като пристанищен. Основната причина за това е, че е 
разположен на широк (от 250 до 500 метра) дунавски ръкав, който е 
сравнително плитък и с непостоянна дълбочина и е неподходящ за промишлено 
корабоплаване. Срещу града е разположен Беленският Дунавски архипелаг 
като плавателният път и държавната граница  минават от северната страна 
на островите. В близост до Белене е изградена действаща фериботна връзка 
с Република Румъния от гр. Никопол до гр.Турну Мъгуреле, пристанище и 
граничен контролно-пропускателен пункт функционират в гр. Свищов. 

Географското положение на общината се оценява по-скоро като 
благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие, 
свързани с  ефективното използване ресурсите на и около р. Дунав, 
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природните дадености по НАТУРА 2000, интегрирането и 
сътрудничеството на община Белене със съседните общини (включително 
румънски) и създаване на предпоставки за  реализиране на съвместни 
проекти в различни области. 

 
 

3. Аудитория, за която е предназначен Общинския план за защита при бедствия: 
3.1. Членове на общински съвет за намаляване на риска от бедствия; 
3.2. Частите на единната спасителна система; 
3.3. Населението на община Белене – информиране и запознаване с опасностите и 

рисковете, които ги застрашават. 
4. Описание на структурата на Общинския план за защита при бедствия 
Общинския план за защита при бедствия е разработен на основание и в изпълнение 

на чл.9, ал.3 от Закона за защита при бедствия и при спазване на изискванията на 
издадените от Съвета за намаляване на риска от бедствия към МС „ Указания за 
разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия”. 

Планът е разработен с обхват и съдържание съгласно представената в т.4.1. 
структура. 

Плановете за конкретни специфични опасности / за наводнение, земетресение, ядрена 
или радиационна авария по чл.9, ал.2 от ЗЗБ и други помощни планове са изготвени 
като отделни части. 

4.1. Структура и съдържание на Общинския план за защита при бедствия: 
• Заглавна страница 
• Съдържание 
• Раздел 1. Въведение 
• Раздел 11. Профил на риска 
• Раздел 111. Превенция 
• Раздел1V. Готовност 
• Раздел V. Реагиране 
• Раздел V1. Възстановяване и подпомагане 
• Раздел V11. Мониторинг и оценка 
• Раздел V111. Приложения 

5. Връзка между общинския план за защита при бедствия и другите планиращи 
документи, касаещи защитата при бедствия. 

Общинският план за защита при бедствия е свързан с плановете за защита при 
бедствия на: 

• Област Плевен 
• Аварийните планове на обектите по чл.35 от ЗЗБ, МБАЛ и МЦ „Белмедик” 
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• Плановете на съседните общини – Левски, Никопол и община Свищов 
• Военно формирование 28880 

В общинския план за защита при бедствия се включва информация  от лицата по 
смисъла на чл.35, ал.1 от ЗЗБ: юридически лица и еднолични търговци, собственици и 
ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и 
трета категория по чл.137 от Закона за устройство на територията, която представлява 
опасност за възникване на бедствие.  

Те предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за 
защита при бедствия относно: 

• Източниците на рискове от дейността им; 
• Вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им; 
• Възможните въздействия върху населението и околната среда; 
• Мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни  

аварийно-възстановителни работи в обекта. 
6. Процес на разработване, съгласуване и актуализиране на Общинския план за 

защита при бедствия. 
Общинския план за защита при бедствия се разработва, съгласува и приема по реда 

на ЗЗБ (чл. 9, ал. 10 и ал. 11 ЗЗБ). 
Общинският план за защита при бедствия се разработва от Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия (ОбСНРБ) към Община Белене по чл. 65а, ал.1 от ЗЗБ. 
Планът се съгласува със съвета по чл. 64а, ал. 1 от ЗЗБ и влиза в сила след 

приемането му от Общински съвет – Белене. 
Планът за защита при бедствия се преразглежда и актуализира най-малко веднъж на 

5 години, след всяко въвеждане, както и при промяна на нормативната уредба, свързана 
с изпълнението му (чл. 9, ал. 16 ЗЗБ). 

Предвидена е законова възможност за преразглеждане на ОбПЗБ по всяко време от 
ОСНРБ (чл. 9, ал. 16 ЗЗБ), като при необходимост могат да бъдат изменени, допълнени, 
отменени или заменени по съответния ред. 

Прегледът на ОбПЗБ може и да не доведе до изменение, допълнение, отмяна или 
замяна на плана. 

 
Раздел ІI. 

ПРОФИЛ НА РИСКА 
 
В този раздел са описани и анализирани рисковете, свързани с опасностите, като се 

определят приоритети за управление на риска, свързани с Община Белене. 
1. Цел и основни компоненти на раздел „Профил на риска” 
Целта на раздела е да характеризира средата на риска и да предостави основа за 

приоритизиране на ресурсите и усилията в планирането на защитата при бедствия, 
основано на управлението на риска. 

Основните компоненти на раздела са: 
1.1. Описание на природната, социалната и икономическата среда и 

инфраструктурата в Община Белене. 
1.1.1. Природна среда. 
1.1.1.1. География – релефът: 
Общината е разположена на десния бряг на р. Дунав, в Свищовско-Беленската 

низина. Релефът е предимно равнинен. Средната надморска височина е 20,80 м. Най-
високата точка е при с. Деков 35 м., а най-ниската в гр. Белене – 20 м. 

Климатичните и почвените условия създават много добра предпоставка за развитие 
на земеделието в общината, чрез отглеждане на различни видове селскостопански 
култури и породи  животни. 
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 1.1.1.2. Геология. 
Община Белене е разположена в най-богатата на черноземни област в страната - 

Северно-българската лесо-степна почвена зона и Централната крайдунавска почвена 
провинция. Територията се характеризира с доминиращи ливадно черноземните почви, 
чиито особености са кестенявия цвят на хумусния хоризонт, неуравновесения воден 
режим, лек механичен състав и вторично отлагане на карбонати, което в голяма степен 
ги прави подходящи за земеделие. В низината и на островите от Беленския архипелаг се 
срещат и алувиално-ливадни, ливадно-блатни и карбонатни почви. 

 1.1.1.3 Климат. 
      Климатът в община Белене е умерено-континентален, характеризиращ се със 

студена зима и горещо лято. Най-студен месец на годината е януари, със 
средномесечната температура -5ºС, а най-топъл – юли, със средномесечната 
температура 28.5ºС. Средната годишна температура е 12.36ºС. В тази част на 
Дунавската равнина се проявява и една от най-големите за България средногодишни 
температурни амплитуди – 25.2ºС.  

Средното годишно количество на валежите е 569 lt/m2, с  максимум през февруари от 
35-47 lt/m2 и минимум през януари от 29 lt/m2 . Зимните валежи са предимно от сняг, 
като устойчива зимна покривка се образува най-често през периода 15 декември – 1 
март. 

Преобладават ветровете с направление югозапад (28% от всички ветрове), 
североизток (23%) и запад (21%). Най-редки са ветровете с южно направление – по-
малко от 1%. Количеството на дните без вятър през годината съставляват 45%. По 
отделни сезони те се колебаят от 37% (пролет) до 51% (зима). 

Средната абсолютна влажност на въздуха е 18,1 hPa, а средната годишна относителна 
влажност на въздуха е 73%.  

През годината  броят на дните с мъгли е средно 39 и максимално 65 дни. 
1.1.1.4. Околна среда 

• Въздух - основен екологичен проблем за общината е  
замърсяването на  атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ) 10 и серен 

диоксид. 
През зимния период са регистрирани превишения по показател серен диоксид, 

поради неблагоприятна метеорологична обстановка - гъста и неразсейваща се мъгла. 
Зимният сезон е най-неблагоприятен за качеството на въздуха, тъй като е най- голям 
процентът на тихото време и най-голям броят на дните с мъгли, както и ниското 
количество слънчева радиация, което обуславя турбулентен топлинен поток. Всички 
тези фактори водят до задържане на замърсителите от местни източници в приземния 
въздушен слой. 

Значителен принос за наднормените емисии на серен диоксид в гр. Белене има 
битовият сектор, в който за отопление се използват основно твърди горива. 

• Води - Водите в община Белене са представени от водонапорните 
 подпочвени води и повърхностните води на р. Дунав. Водните ресурси осигуряват 

питейно битовото и промишлено водоснабдяване  и се използват за напояване в 
селското стопанство.   

На територията на общината е локализиран неразработен топъл минерален извор с 
температура 47оС. 

През територията на Община Белене не преминават вътрешни реки. 
Основна водна артерия на общината е р.Дунав от км 579,5  – при станция гр.Никопол  

до км 554,3 –  при станция гр.Свищов. 
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В с.Татари и с.Кулина вода има изградени по един ретензионен язовир, които се 
използват предимно за риболов. Язовирите са собственост на „ Напоителни системи” 
ЕАД – Среден Дунав – гр.Плевен.  

 На територията на общината няма население с режим на водоснабдяване. 
• Управление на отпадъците. 

Битовите отпадъци са важен екологичен проблем, чието управление е сложен процес, 
който ако не се осъществява правилно, води до проблеми, произтичащи от 
замърсяването на основните компоненти на околната среда. 

От месец юни 2016 година, Община Белене заедно с Общините Никопол, Свищов, 
Левски и Павликени извозва битовите си отпадъци до Регионална система за 
управление на отпадъците/ РСУО/ в регион Левски-Никопол – село Санадиново.Със 
заповед № РД 0321/03.06.2016 година на Директора на РИОСВ-Плевен, считано от 
същата дата се спира експлоатацията на депото за неопасни отпадъци в гр.Белене. 

Към настоящия момент до депото в с.Санадиново се транспортира събрания битов 
отпадък, като всеки работен ден от седмицата, сметосъбиращите машини изминават 
разстоянието от 35 км. До депото и обратно или общо 70 км. 

РСУО Левски – Никопол е изградена територия на Община Никопол, с обща площ 
173,981 дка, от които площта на депото е 51 199 м2  с обем 508 875 м3 и общ капацитет 
407 100 тона / за 20 години. На територията на депото са изградени: 1 брой клетка за 
неопасни отпадъци с капацитет 18 500 м2 или101 775 т., в които е предвидено да се 
депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства. 

1.1.2. Социална среда 
1.1.2.1. Население 
Протичащите процеси в демографско отношение в община Белене не са изключение, 

а са характерни както за област Плевен, така и за страната като цяло. В края на 2013 г. е 
9667, а към 15.06.2019 година  е 9607 души. Този спад в броя на населението на 
общината се дължи основно да два типа взаимосвързани причини: 1) демографски, 
характеризиращи се с ниската раждаемост, висока смъртност, влошената възрастова 
структура. 

Таблица 1:  Население на Община Белене към 31.12.2018 г. 
  

Общи
на 

Белене 

Общо В града В селата 
вси
чко мъже жени 

вси
чко мъже жени 

вси
чко мъже жени 

8454 4449 4005 7063 3790 3273 1391 659 732 
  
Таблица № 2. Население под, в и над трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. 
 

  
Общо В т.ч. в града 

всичко мъже жени всичко мъже жени 
Община 

Белене 8454 4449 4005 7063 3790 3273 
Под трудоспо-

собна възраст 894 484 410 808 435 373 
В 

трудоспособна 
възраст 4989 2964 2025 4397 2604 1793 
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Над трудоспо-
собна възраст 2571 1001 1570 1858 751 1107 

 
 

Източник: Национален статистически институт 
  
1.1.2.2. Уязвими групи. 
Уязвимите групи от населението са ограничени в участието си в социалния живот и 

ползването на социални права. 
Тези групи са в риск от маргинализация и социално изключване. 
Попадането в уязвимите групи се дължи на редица фактори: живот в крайна бедност 

или ниски доходи; социални и психологически фактори; недостъпна среда; 
здравословни и възрастови проблеми; липса или недостатъчни социални умения и 
образование. 

Уязвими групи население на територията на Община Белене : 
• Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. е 59,01 %, над  

трудоспособна възраст – 30,41 %, а тези под трудоспособна възраст съставляват 10,57 
% от населението в общината. Прогресивна тенденция на застаряващо население, силно 
изразено в селата и намаление на дела от населението в трудоспособна възраст; 

• Хора с увреждания; 
• Групи със специфични рискове за здравето; 
• Семейства под прага на бедността; 
• Население в отдалечени райони – няма населени места от общината без  

изградена пътна връзка с асфалтово покритие помежду си или с общинския център. 
Най-засегнатите групи са възрастните хора, децата и хората с увреждания.         
Бедността си остава основно предизвикателство. 
1.1.2.3. Урбанизация 
На първо място се откроява  урбанистичен център град  Белене, с население 7063 

души.  
 В него е концентрирано приблизително  83,55 % от населението на общината. 
Най- голямото село е с.Деков с функциониращ кмет, а останалите села Татари, 

Петокладенци, Кулина вода и Бяла вода са с кметски наместници. 
1.1.3. Икономическа среда. 
1.1.3.1.Промишленост. 
Предпоставките за развитието на отраслите в местната икономика са свързани с 

наличието на техническа инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини, 
подходящи природно-климатични условия и предприемчивост.  

Водещи икономически отрасли в общината са леката и преработващата 
промишленост, строителството, търговията и услугите. 

Предприятия за шев на трикотажни изделия на ишлеме са : 

„Мконфекция”ЕООД -Белене, „Белмод” ЕООД – Белене. 
Предприятие за производство на колбаси – СД “ Микроарт-7”, предприятие за производство на 
мебели – ЕТ”ПТ-Георги Денев”-Белене. 

На територията на община Белене в с.Бяла вода се намират откритият рудник за добив 
на креда и фабриката за производство на фуражна креда, карбонатен пълнител и винервайс. В 
момента предприятието не работи. 

От значение за местната икономика са позиционираните и предприятия със 
специално предназначение: 
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    „ЗАТВОРА – гр. БЕЛЕНЕ” - разположен е на площ от 33 600 м2. В него се 
обработват над 18 000 дка земеделска земя. 
   Военно формирование  28880. 

1.1.3.2. Селско стопанство 
Територията на община Белене се намира в зоната на умерено – континенталния 

климат и е разположена в северно – българската лесостепна почвена зона, която е  най- 
богатата провинция на черноземи в България.  

Плодородните почви са предпоставка за отглеждането на зърнени и технически 
култури, зеленчуци,плодове и др. Около 80 % от обработваемата земеделска земя в 
общината е структурирана и се обработва от земеделски кооперации. Регистрираните 
земеделски производители по Наредба № 3 са 35. 

По големи земеделски кооперации са : 
1.“Ентек” ООД – Свищов, производител на основни култури – 

пшеница,царевица,ечемик,слънчоглед, овес и разполагащ с налична  техника като 
верижни и колесни трактори,сеялки, плугови и др.инвентари. 

2.ПК “Утро” – гр.Белене, производител на основни култури – 
пшеница,царевица,ечемик,слънчоглед, овес и разполагащ с налична  техника като 
верижни и колесни трактори,сеялки, плугови и др.инвентари. 

3.ЧТППК”Напредък” – с.Бяла вода, производител на основни култури – 
пшеница,царевица,ечемик,слънчоглед лозя, овес и разполагащ с налична  техника като 
верижни и колесни трактори,сеялки, плугови и др.инвентари. 

1.1.3.3. Здравни услуги 
На територията на общината здравните услуги се осигуряват, чрез: 

• Медицински център „Белмедик”ЕООД – гр.Белене. Центърът предоставя 
специализирана извънболнична помощ в специалностите-хирургия, акушеро-
гинекология, неврология, педиатрия, ендокринология, кардиология,УНГ; 
извършва лабораторни и рентгенови изследвания, физиотерапия и 
рехабилитация, ехографски изследвания. 

• Многопрофилна болница за активно лечение –  „МБАЛ – Белене” 
ЕООД с диагостично – консултативен блок, стационарен блок – 45 легла (вътрешно 

отделение – 15 легла, неврологично отделение – 10 легла, детско отделение – 10 легла и 
отделение за физикална терапия и рехабилитация – 10 легла; психиатрично отделение – 
15 легла и  административно – стопански блок. 

На територията на общината са регистрирани седем индивидуални практики за 
първична медицинска помощ – шест в гр.Белене и една в с.Петокладенци. 

1.1.3.4. Образование 
Градът разполага с три учебни заведения: СУ”Д.Дебелянов”, ОУ”В.Левски” и 

ПГЯЕ”М.С.Кюри”. В общината функционират  и две детски градини / „Зн. на мира” и 
ДГ „Мечта”/. 

1.1.3.5.Водоснабдителни и канализационни услуги 
• Водоснабдителната система  изградена в община Белене е с обща 

дължина 143 км.. Водоснабдеността на населението е 100 %.   
Разпределението на водоизточниците е : 
Водоизточник                                        помпажни                   гравитачно 
гр.Белене                                                        2                                             - 
с.Деков                                                            1                                            1 
с. Татари                                                         1                                            1 
с. Петокладенци                                             3                                             - 
с. Кулина вода                                                1                                            2 
с. Бяла вода                                                     1                                            1 

• Водоеми – 12 броя с обем 2025 м 3. 
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• Канализационни мрежи – с обща дължина 19 963 м., сградни 

канализационни отклонения 6 790 м., шахти канализационни 373 бр., шахти 
водопроводни 11 бр., улични оттоци 4 805 м., рехабилитирана водопроводна мрежа по 
трасетата на изградената канализация с обща дължина 18 445 м., пожарни хидранти 127 
бр..  

Водопроводната мрежа на селищата от община Белене е изградена в по-голямата си 
част от поетиленови, етернитови и стоманени тръби. Общата дължина на 
водопроводната мрежа е 143 км. – 109 км. вътрешна и 34 км. външна.  

• Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – изградена в  
ПИ 03366.28.1, м. „ Сред полето” по КК на гр.Белене, захранващ водопровод и 

тласкател за ПСОВ и заустващ колектор. Изграден нов захранващ водопровод към 
ПСОВ с обща дължина от 1 157 м. и тласкател от съществуващо КПС до ПСОВ с 
дължина 967 м. 

Поддръжката и експлоатацията на водопроводната мрежа се извършва от “ВиК” – 
ЕООД Плевен- район Белене. 

1.1.3.6.Напоителни и отводнителни системи 
През територията на община Белене преминава р.Дунав (от км 560 с граница 

гр.Свищов, до км 582 с граница гр.Никопол). Вътрешни реки минаващи през общината 
няма. За състоянието на отводнителните и напоителни системи отговаря “Напоителни 
системи” ЕАД клон „Среден Дунав” Плевен, ХТУ – Белене. Напоителните системи са 
както следва: 

гр.Белене –  3 броя, с.Бяла вода – 1бр. и с.Деков – 1 бр.. 
Отводнителна  помпена станция – гр.Белене – 1 бр. 
     1.1.3.7. Хидромелиоративни  съоръжения 
Общината е част от Дунавската равнина и разполага с голям по размер поливни 

площи, което е дало възможност да се изградят гъсти хидромелиоративни системи и 
съоръжения за напояване собственост на ЕАД”Напоителни системи” гр.Плевен. 

В настоящият момент земеделието е приоритетен отрасъл за региона. Всички 
хидромелиоративни съоръжения собственост на бившите ТКЗС са в неясно техническо 
състояние, а през последните години помпените станции са разграбени и унищожени.  

 В кметство с.Татари и с.Кулина вода  има изградени по един ретензионен язовир. 
Вид на стената- земно насипен. И двата язовира са собственост на “Напоителни 
системи” ЕАД клон Плевен. Язовирите не са излизали от своята кота корона. Пълнят се 
с вода само рано пролет, след топенето на снеговете и обилни продължителни дъждове. 

1.1.3.8. Корекции на реки и брегозащитни съоръжения; 
По поречието на р.Дунав има изградени защитни диги ( от км 560 с граница 

гр.Свищов до км 582 с граница гр.Никопол).  
 Кота корона на дигата в западната част е 26.05, а в източната част 25.85. 

Състоянието на дигите по поречието на реката е задоволително, но обрасла с храсти. 
1.1.4. Транспортна инфраструктура 
 Основната пътна мрежа в общината е изградена от ІІІ-ти , ІV-ти и по-нисък 

клас пътища, с обща дължина 113 км.шосейна мрежа. През територията на общината не 
преминават международни  пътища, както и автомагистрали и  първокласни пътища от 
републиканската пътна мрежа. 

  Изградената жп линия свързва общината чрез гара Ореш ( на 15 километра 
от гр.Белене) със Свищов и Левски. От 1999 година пътническите превози по жп 
линията Белене – Ореш са спрени поради нерентабилност и отсечката се използва само 
за превоз на товари. 
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  Местоположението на гр.Белене по второстепенния ръкав на р.Дунав и 
наличието  на Беленския комплекс острови не позволяват изграждането на пристанищен 
терминал за речен превоз, непосредствено до града. За теза цел се ползва пристанището, 
изградено в района  на АЕЦ (8 километра от Белене), оборудвано с два крана (10 тона и 
20 тона) и свързано с жп линия. 

1.1.4.1.Промишлена инфраструктура.  
Потенциално опасни обекти на територията на община Белене няма. Такива, които 

могат да представляват някаква опасност при експлозия са бензиностанциите намиращи 
на входната артерия на гр.Белене. 

  В гр.Белене  бензиностанция  на “Петрол” АД – София  е оборудвана с  2 
бр. бензиноколонки  с двустранно обслужване, от които 1 бр. смесена за пропан-бутан и 
светли горива. 

Съхраняване на отделните горива се извършва в подземни хоризонтални 
цилиндрични резервоара с двойни стени с обем 20000 л – 1 бр., 10000л.-1бр. и 5000 л. 
един бр.   

Бензиностанция на  „Лукойл” ЕОД  е оборудвана с 2 бр. двустранни комбинирани 
горивоколонки за четирите вида горива и 1 бр. газо-колонка за пропан-бутан с 
двустранно обслужване.Автомобилният бензин се съхранява в три подземни резервоара 
с обем по 30 м3 , 20 м3  и 10 м3 .Дизеловото гориво се съхранява в два подземни 
резервоара с обем 40 м3  и 20 м3. Пропан-бутанът се съхранява в един подземен 
резервоар с обем 10 м3. 

1.1.5.Инфраструктура за доставките на основни стоки / услуги. 
1.1.5.1.Електроснабдяване. 
Електроснабдяването в община Белене се осъществява от „ЧЕЗ България”. 

     Основен източник на електроенергия е общата електроенергийна система на страната 
посредством подстанция, разположена в гр. Белене. Гъстотата на разпределителната мрежа е 
над средната норма за страната, т.е. добре развита и осигурява захранването на всички населени 
места. Градската електрическа мрежа е кабелирана, а селата се електроснабдяват от въздушни 
електропроводи с изводи 20 кV. Дължината на електропроводната мрежа през последните 
години е нараснала средно с 5 км на година. Построени са нови трансформаторни постове. 

1.1.5.2. Телекомуникация. 
 Изградените телекомуникационни проводи покриват 85% на територията на общината. 

Стремежът е да се обхване и останалата част. 
„Български пощи“ ЕАД извършва вътрешни и международни пощенски услуги, 

включени в универсална пощенска услуга (УПУ) и неуниверсални пощенски услуги 
(НУПУ). 
 В община Белене има офиси на две куриерски фирми – Спиди и Еконт.  

Има покритие с качествен сигнал на националните телевизионни канали, както и 
изградена система за кабелна телевизия. Съществува достъп до модерни комуникации – 
Интернет и добро покритие на мобилни оператори (с малки изключения в 
селата).Динамичното развитие на технологиите гарантира изключително висок процент 
на достъп на жителите на общината до интернет чрез мобилни устройства, както и 
осигуряването на зони с безплатен безжичен достъп до интернет. 

Телекомуникационните мрежи в общината са добре развити и постоянно се 
модернизират и усъвършенстват.  

 1.2. Описание на рисковете характерни за общината и области на вредните 
последствия. 

За целите на оценката на риска са дефинирани четири области на вредните 
последствия: 

• Социални последствия - последствия за хората и прекъсване на 
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 нормалната социална функция - потенциалният брой на загиналите, на сериозно 
пострадалите или заболелите, както и броят на непосредствено засегнатите хора - 
евакуирани/преместени и временно настанени лица; 

• Последствия за инфраструктурата - поражения на сгради, 
 съоръжения, прекъсване на доставките на основни стоки/услуги; 

• Икономически загуби - общите загуби в лева за всички категории, 
включително разходите за лечение, разходите за незабавни или дългосрочни мерки за 

възстановяване, разходите от прекъсване на икономическата дейност, косвени социални 
разходи и други преки и косвени разходи; 

• Последствия за околната среда - въздействие върху географията 
на района с последствия за околната среда, релефа, природните ресурси - разходите 

за възстановяване на околната среда или щетите върху околната среда. 
1.2.1. Списък с опасностите характерни за територията на общината: 
1.2.1.1.Речни наводнения; 
1.2.1.2.Земетресения; 
1.2.1.3.Силни бури; 
1.2.1.4.Градушки; 
1.2.1.5.Снегонавявания ; 
1.2.1.6.Поледици; 
1.2.1.7.Високи температури; 
1.2.1.8.Продължителни суши; 
 1.2.1.9. Горски пожари; 
1.2.1.10. Пожари в земеделски територии; 
1.2.1.11. Животинска епидемия; 
1.2.1.12. Човешка пандемия; 
1.2.1.13.Завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ; 
1.2.1.14. Прекъсване на доставките на основна стока/услуга. 
 1.2.2. Сценарии 
1.2.2.1. Сценарии за наводнение 
Съгласно картите на районите с риск от наводнение за период от 100 години, 

изготвени от Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен на територията на община 
Белене са характерни наводнения предизвикани от покачване нивото на р.Дунав през 
м.февруари - м.март в резултат на ледоходи, а през м.май при обилно топене на 
снеговете в Алпите и обилни валежи в други държави по поречието на р.Дунав. Това 
може да стане при покачване на нивото до кота 26.05 метра, при което водата ще прилее 
изградените диги или при скъсване на същите.  

 В резултат на скъсване на ХТК”Железни врати” построени между Румъния и 
Сърбия водите на р.Дунав ще се покачат с воден стълб 10-12 метра в срок Ч + 10 – 15 
часа, като в този случай ще се проведе незабавно евакуиране на живущите в гр.Белене.  

  „ Дунавска дига” в участък с географски координати 43 0 41’ 03.6” С; 25 0 4’ 
29”.2” И е констатирано свличане на откоса в следствие на вълнова ерозия, през 2006 
година дигата е укрепена аварийно с бетонни елементи, но участъка преди и след 
укрепването е с активен процес на ерозия. 

 Дунавската дига от 600 метра в регулация по плана на гр.Белене е в добро 
техническо състояние. През 2013 година е изпълнен технически проект за ремонт и 
възстановяване.От страна на водния откос са поставени габиони. 

 През летните месеци след проливни дъждове в община Белене са възможни 
локални наводнения в ниските места където водата се събира от няколко улици по 
които има изградена канализация, но  в резултат увеличения воден отток не може да се 
поеме от канализацията – ул. „Цанко Царковски”, - могат да бъдат наводнени приземни 
части на жилищни сгради и стопански постройки. 
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Единични наводнения на сгради може да се получат в резултат на аварии на ВиК, 
прекъсване на водопроводи ( при земетресение ). 

  В кметство с.Кулина вода и с.Татари има изградени по един ретензионен 
язовир. Вид на стената – земно насипна. И двата язовира са собственост на “Напоителни 
системи” ЕАД клон „Среден Дунав” Плевен. Язовирите не са излизали от своята кота 
корона, но ако това стане ще се залеят около 1.5 кв. км. земеделска земя. Деретата във 
кметствата са дълбоки и при събиране на голям сбор вода няма опасност да излязат от 
своите корита. 

 
 
 
1.2.2.2. Сценарии за земетресение. 
Според приетото сеизмично райониране, общината попада под въздействието както 

на вътрешни, така и на външни за страната сеизмични райони с очакван магнитут до 7 
степен по скалата на Рихтер. 

 Беленската община попада във Вранчански сеизмичен район – Румъния, с 
интензивност на земетръсната вълна от VІІІ и VІІ степен по скалата на Медведев-
Шпонхоер-Карник 64.  

 В зоната на въздействие от земетресението попадат всички пет кметства 
(Деков, Татари, Петокладенци, Бяла вода, Кулина вода) от община Белене. Под 
въздействие на земетресение с интензивност от VІІІ-ма степен, настава паника и 
наранявания на хора, средни, частични и слаби разрушения на сградния фонд.  

 Панелните постройки получават тежки повреди – големи пропуквания на 
стените. Селските постройки от кирпич и камък получават разчупване на каменните 
основи, част от зданията се срутват. Отчупват се единични клони и дървета. В почвата 
се получават пукнатини.Вероятни са пожари в ограничен размер. 

 
1.2.2.3.Сценарии за силна буря, градушка, снегонавяване, поледица. 
 Разнообразният релеф и рязката промяна на температурата през зимата при обилни 

снеговалежи, съпроводени със силен вятър довеждат до бедствени ситуации.   Образуват се 
снежни преспи по пътищата, поледици, обледяват се далекопроводи и открити съобщителни 
съоръжения, в резултат на което някои населени места остават с нарушено електро- и 
водоснабдяване, снабдяване с храна, фураж и с прекъснати транспортни и телефонни връзки. 

 При обилен снеговалеж, спадане на температурите и силен вятър, на територията на 
общината е възможно да възникне сложна обстановка и сериозно да бъде затруднено 
движението по пътищата.Най-големи преспи се получават на пътя с.Петокладенци - 
с.Стежерово. В най-високата част се получават преспи с височина над два метра, което налага 
спиране и затваряне на  пътя. 

 Продължителни снеговалежи, силен вятър и ниски температури могат да доведат до 
обледяване на електропреносната мрежа. Вследствие на получената тежест са възможни 
скъсвания на електропроводи, което ще наруши електроснабдяването за промишлени и битови 
нужди. Ще бъде нарушено и водоснабдяването.Възможно е да се въведе бедствено положение. 

Щети на селското стопанство ежегодно нанасят градушките. 
 
1.2.2.4.Сценарии за високи температури, продължителни суши. 
 Климатичните особености на страната създават възможност за възникване на 

продължителни засушавания, смерчове, бури, градушки и други които нанасят  
значителни материални щети ( прекъсване на ел.захранването, пожари от градоносните 
бури.) Дълготрайните засушавания в последните години  през лятото и есента 
предизвикват спадане на почвените влагозапаси и косвено влияят за възникване на 
полски и горски пожари. 

 Смерчовите явления нанасят значителни щети, когато преминават над 
населени места ( изкореняване на дървета, отнасяне на покривни конструкции, скъсване 
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на ел.проводи), стопански обекти, горски и земеделски масиви, като не са изключени 
поражения на животни, а даже и на човешки жертви. Те като правило, трудно се 
прогнозират. 

1.2.2.5. Сценарии за горски пожари и пожари в земеделски територии 
 Пожарът, като стихийно бедствие за общината, е особено характерен в 

полските и горски масиви при гръмотевични бури, умишлено или при нарушаване на 
технологичната дисциплина в обекти работещи с лесно запалими и горивни  материали, 
отделящи силно токсични вещества.  

 През летните месеци пожарите в горските райони и полските масиви на 
територията на общината може да обхванат големи площи. Борбата с тях ще бъде 
трудна поради мащабността им.  

 Вследствие на възникналите пожари може да бъдат обхванати  и частни 
жилищни сгради, поради което на живеещите в тях ще се наложи настаняване в други 
частни или общински сгради. 

 
1.2.2.6. Сценарии за животинска епидемия. 
 Опасностите се определят от съществуващите производствено-икономически 

условия и структура на селското стопанство, географското разположение на общината, 
преминаването на важни пътни и ж.п. артерии през територията й, международната епизоотична 
обстановка, недостатъчният контрол при търговията и вносно износния режим с живи животни 
и продукти от животински произход. 

 Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях животни, 
съоръжения и околната среда, подложени на непосредственото въздействие на бактериалните 
агенти и токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни 
заболявания сред животните. 

 Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез вдишване на 
заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени 
насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни животни или 
заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. 
Биологично заразяване може да възникне и след наводнение или продължително засушаване. 
Не са изключени и терористични действия, като най-често се заразяват водоизточници, 
складови помещения, фуражи, земеделски площи и др. 

Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се епизотии на 
територията на общината, се изразява в последствия за хора и животни и за околната среда 

 
1.2.2.7.Сценарии за човешка пандемия. 
Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях хора, съоръжения, 

материални ценности и околната среда, подложени на непосредственото въздействие на 
бактериалните агенти и токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение 
на инфекциозни заболявания сред хората. 

Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез вдишване на заразен 
въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени насекоми, 
кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора или заразени 
предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Биологично 
заразяване може да възникне и след наводнение или продължително засушаване. Не са 
изключени и терористични действия, като най-често се заразяват водоизточници, складови 
помещения и др. 

Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се пандемии на 
територията на общината, се изразява в последствия за хора и  за околната среда. 

 
1.2.2.8. Сценарий за завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ 
При авария в АЕЦ извън пределите на страната или в АЕЦ „Козлодуй", която е 

съпроводена с изхвърляне на радионуклиди в околната среда, в зависимост от 
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метеорологичните условия е възможно част от замърсените радиоактивни въздушни 
маси да достигнат и замърсят територията на общината. 

АЕЦ „Козлодуй" - експлоатират се 5 и 6 блок с реактори от тип WWER -1000 и 
мощности по 1000 MW. 

В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: 
• многократно превишаване на естествения радиационен фон; 
• вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и 

 външно (при радиоактивно замърсяване на не  увредена и увредена кожа и дрехите) 
на населението; 

• замърсяване на почвата, селскостопанските култури, растителността, 
 животните, водата, въздуха и храните. 
Утежняване на радиационната обстановка и допълнителни замърсявания ще се 

получат при валежи. В този случай основното замърсяване ще бъде във водните 
басейни, подпочвените води, питейните водоизточници. 

Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага: 
• въвеждане на режим на поведение и действие на населението в условия 

 на повишена радиация; 
• организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно към 

предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението; 
• усилен режим на радиационно наблюдение; 
•  мониторинг на замърсяванията.  

1.3. Анализ на вредните последствия 
Идентифициране на областите на вредните последствия за всяка от опасностите. 

Таблица № 1  Рискове и области на вредните последствия 
 

Източник на риск Области на вредните последствия 
Опасности Социални 

последствия 
 

(С) 

Последстви
я 

за инфра-
структурат

а 
(И) 

Икономическ
и загуби 

 
(З) 

Последстви
я за 

околната 
среда 

(О) 

1. Речни наводнения •  •  •  •  
2. Земетресения •  •  •  •  
3. Силни бури •  •  •  •  
4. Градушки •  •  •  •  
5. Снегонавявания  •  •  •  •  
6. Поледици •  •  •  •  
7. Високи температури •  •  •  •  
8. Продължителни суши •  •  •  •  
9. Пожари в земеделски 

територии; •  •  •  •  

10. Животинска епидемия •  •  •  •  
11. Човешка пандемия •  •  •  •  
12. Завишен радиационен фон 

вследствие на авария в 
АЕЦ 

•  •  •  •  

 
1.3.1. Качествен анализ на рисковете на територията на община Белене. 
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Анализът на риска има за цел да раздели приемливите рискове от значителните 
рискове. Той включва разглеждане на източниците на рискове, последствията от тях и 
вероятността за възникване на тези последствия. 

1.3.2. Критерии на последствията. 
Таблица № 2.   Критерии на последствията 

Ниво Описание Детайлно описание 

1 Незначителни 
Няма ранени, малко или никакви щети, малки финансови 
загуби. 

2 Малки 
Необходимост от оказване на първа помощ, малки щети по 
сградите, средни финансови загуби. 

3 Умерени 
Необходимост от медицинско лечение на пострадалите, 
умерени щети по сгради и по инфраструктурата, високи 
финансови загуби. 

4 Големи 
Значителни наранявания, високо ниво на щети по сгради и 
инфраструктура, големи финансови загуби. 

5 Катастрофални 
Смъртни случаи, повечето сгради и инфраструктура са 
сериозно повредени, огромни финансови загуби. 

1.3.3. Критерии за вероятност. 
Таблица № 3. Критерии за вероятност 

 
Нив

о 
Описание Детайлно описание 

Индикативен 
среден период  

на 
повторяемост 

Индикативн
а честота 

А 
Много 

вероятно 

Очаква се да възникне в повечето 
случаи. (Много документирани 
събития и доказателствени факти) 

≤ 1 година 
Един или 

повече пъти в 
годината 

В Вероятно 

Вероятно е да възникне в повечето 
случаи. (Много документирани 
събития. Случили се в близкото 
минало събития в други 
съпоставими области/общини/те-
ритории. Голяма възможност, 
причина или условие за 
възникване.) 

≤ 10 години 
Един или 

повече пъти 
на 10 години 

С Възможно 

Може да възникне в даден момент. 
(Малък брой докуентирани събития. 
Случили се в близкото минало 
събития в други съпоставими 
области/общини/те-ритории. Малка 
възможност, причина или условия 
за възникване.) 

≤ 100 години 
Един или 

повече пъти 
на 100 години 

D 
Малко 

вероятно 

Може би ще възникне в даден 
момент. (Много малко 
документирани събития или 
доказателствени факти; Няколко 

≤ 1000 години 

Един или 
повече пъти 

на 1000 
години 
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случили се в близкото минало 
събития в други 
съпоставимиобласти/общини/те-
ритории. Много малка възможност, 
причина или условия за възникване/ 

Е 
Много 
рядко 

Може да се случи само при 
изключителни обстоятелства. (Няма 
документирани събития или други 
доказателствени факти; Няма 
случвали се събития в други 
съпоставими области/общини/те-
ритории. Изключително малка 
възможност, причина или условия 
за възникване.) 

> 1000 години 
По-малко от 
един път на 
1000 години 

1.3.4. Качествена матрица на риска 
За представяне на качествената оценка на риска използваме матрица за анализ на 

риска, определена от два фактора: вероятност и последствия (Таблица № 4). 
Качествената матрица за анализ на риска е получена от комбинацията на 

критериите за последствията и критериите за вероятност. Нивата на риск в матрицата са 
модификация на матрицата на риска в БДС ISO 31010: „Управление на риска – методи 
за оценяване на риска”. 

Таблица № 4. Качествената матрица за анализ на риска 
 

Вероятност Последствия 
1 

Незначителни 
2 

Малки 
3 

Умерени 
4 

Големи 
5 

Катастрофални 
A – Много 
вероятно 

Умерено Умерено Високо  Екстремно Екстремно 

B –Вероятно Ниско  Умерено Високо Високо Екстремно 
C –Възможно Ниско  Умерено Умерено Високо Високо 
D – Малко 
вероятно 

Ниско Ниско Умерено Умерено Умерено 

E – Много 
рядко 

Ниско Ниско Ниско Умерено Умерено 

 
Качествен анализ на рисковете  и класификация на територията на община Белене 

 
Източник на риск Критерии за 

вероятност, 
(Ниво - 

описание) 

Критерии за 
последствията, 
(Ниво - описание) 

Качествена 
оценка на риска, 

(Ниво) 

 
1. Речни 

наводнения  
 

В - Вероятно  4 - Големи  Високо  

 
2. Земетресения  
 

С - Възможно  5 - 
Катастрофални  

Високо  
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3. Силни бури  
 

А – Много 
вероятно  

2 - Малки  Умерено  

 
4. Градушки  
 

А – Много 
вероятно  

2 - Малки  Умерено  

 
5. 

Снегонавявания  
 

А – Много 
вероятно  

2 - Малки  Умерено  

 
6. Поледици  
 

А – Много 
вероятно  

2 - Малки  Умерено  

 
7. Високи 

температури  
 

С - Възможно  2 - Малки  Умерено  

 
8. 

Продължителни 
суши  

 

С - Възможно  3 - Умерени  Умерено  

 
9. Пожари в 

земеделски 
територии  

 

В - Вероятно  3 - Умерени  Високо  

 
10. Животинска 

епидемия;  
 

D – Малко 
вероятно  

1 - Незначителни  Ниско  

 
11. Човешка 

пандемия  
 

D – Малко 
вероятно  

5 - 
Катастрофални  

Умерено  

 
19. Завишен 

радиаци-онен фон 
вследствие на авария 
в АЕЦ  

 

С - Възможно  3 - Умерени  Умерено  

 

 
Вследствие на извършения анализ на риска и степенуване на всяка една от 

опасностите по отношение на нивото на риск, ОСНРБ взе решение за по-нататъшно 
преценяване на рисковете с нива „Умерено” и „Високо”. 

1.4. Преценяване и приоритизиране на рисковете. 
Приоритизирането на рисковете за Община Белене е направено след анализиране 

на риска и степенуване на всяка една опасност по отношение нивото на риск 
„Умерено“, „Високо“ и  „Екстремно“ като е използван примерния шаблон за оценка на 
риска от „Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за 
защита при бедствия” на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския 
съвет. 
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Вследствие на получените числови стойности в процеса на „преценяване на 
риска” по критериите „Сериозност”, „Управляемост” и „Нарастване” опасностите, 
идентифицирани на територията на областта, са подредени в низходящ ред в Таблица № 
5. 

 
 
 
 
Таблица № 5. 
 

№ Опасности 
Крайна числова 

стойност от таблица  
№  

1. Земетресения 16,1 
2. Речни наводнения 12,6 
3. Човешка пандемия 12,6 
4. Радиоактивно замърсяване 9,5 
5. Силни бури 11,0 
6. Градушки 3,1 
7. Снегонавявания 3,8 
8. Суши 6,8 
9. Поледици 7,8 
10. Високи температури 3,1 
11. Животинска пандемия 6,1 

 
Раздел III. ПРЕВЕНЦИЯ 

Цел на раздел „Превенция" - да представи рамката, насоките на СНРБ, структурите, 
ролите, отговорностите и процесите, които могат да бъдат приложени за въздействие върху 
рисковете и постигане на дългосрочно намаляване на риска от бедствия (рисковете, определени 
в раздел ПРОФИЛА НА РИСКА, които касаят общността в общината и са от значение за 
СНРБ). 

Основни компоненти на раздела 
2.1. Принципи и критерии за намаляване на риска от бедствия чрез превенция: 
• специфичност - дейностите по изпълнение на мерките, определени в 

раздела е насочена към конкретна област за подобрение; 
• измеримост - резултатите от изпълнението на дейностите може да бъде 

количествено измерен; 
• отговорност - ясно определени отговорни институции за изпълнението 

на дейностите; 
• реалистичност - резултатите от изпълнението на дейностите следва да 

са постижими с наличните ресурси; 
• времева обвързаност - ясно е посочено кога ще бъдат изпълнена 

дейностите. 
• наблюдение и контрол по изпълнението на дейностите за намаляване 

на риска от бедствия. 
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2.2. Мерки и дейности за превенция, с цел намаляване на рисковете. 
2.2.1.Земетресение. 

• спазване изискването на Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Обн. ДВ. бр.13 от 14 

Февруари 2012 г.), проектирането на сгради, съоръжения, комуникации и други обекти 
да се осъществява със съответния сеизмичен коефициент Кс за населеното място; 

• включване в подробните устройствени планове на застрашените 
територии, съгласно картите за сеизмичен риск, след изготвянето им по реда на 

Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и 
картографиране на рисковете от бедствия (Обн. ДВ. бр. 84 от 2 ноември 2012 г.); 

• подготовка на населението за реагиране при земетресение – организира се от 
 кметовете на общините чрез предоставяне на информация по подходящ начин и се 
подпомага от органите на изпълнителната власт в рамките на своята компетентност чрез 
поддържане на информация на интернет страницата си за намаляване на риска от 
бедствия и за начините на поведение, и за защитните мерки, съгласно изискването на 
чл. 17 от Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.) 

• обучение в системата на предучилищното и училищното образование и в 
системата на висшето образование, съгласно изискването на чл. 16 от Закона за 
защита при бедствия; 

• подготовка на съставните части на единната спасителна система чрез 
провеждане на тренировки и учения. 
Речни наводнения 
Прилагането на мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от 

природните наводнения се провеждат в съответствие с Плана за управление на риска от 
наводнения (2016-2021) за районите с риск от наводнения, съгласно извършеното 
картографиране по реда на Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите" от 
Закона на водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.). 

Със значителен потенциален риск от наводнения е участъка в. местността 
„Хисърлъка” на запад до изградените първи намивни полета. 

2.2.2. Мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи посочените 
участъци. 

• повишаване на подготвеността на населението за наводнения; 
• познаването на опасността, вкл. всичките й важни параметри, като тип 

на наводненията, вероятност, интензивност (размери, скорост на вълната) и 
разпространение на въздействието; 
• навременни предупреждения и прогнози; 

2.2.3. Завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ и авария с 
източници на йонизиращи лъчения (ИИЛ): 
• познаването на опасността от страна на компетентните органи и 

населението; 
• обучение на населението за действие при повишена радиация; 

познаване на външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй", разработен съгласно 
изискването на Глава осма „Аварийно планиране и аварийна готовност" от Закона за 
безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ)(Обн. ДВ. бр. 63 от 28 юни 2002 г.); 

•провеждане на учения и тренировки на общинския щаб за изпълнение 
 на плана; 
•непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на територията на  
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областта чрез системата за мониторинг на ГДПБЗН - МВР ; 
2.2.4. Горски пожари и пожари в земеделски територии 
•провеждане на кампании за пожарна безопасност в горските територии 

и земеделските земи; 
•информационно-разяснителна дейност чрез използване на подходящи 

средства; 
2.2.5.Високи температури, силни бури, продължителни суши, поледици и 

снегонавявания са природни явления, за които текущото ниво на превенция на риска е 
високо, поради точните метеорологични прогнози. 

2.3. Източници на финансиране за изпълнение на мерките. 
• Държавен бюджет. 
• Общински бюджет. 
• Бюджет на собственик на съоръженията. 
• Финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за 

реагиране от областната програма за намаляване на риска от бедствия по чл. 6а, ал. 2, т. 
4 от Закона за защита при бедствия като допълващо финансиране към одобрения 
бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други 
източници по реда на Правилника за организацията и дейността на 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 
съвет. 

• Използване на възможностите на застраховането. 
• Използване на европейски структурни и инвестиционни фондове. 
2.4. Връзка с Националната стратегия за намаляване на риска от 

бедствия (НСНРБ) и планиращите документи. 
Изпълнението на определените мерки в раздела „Превенция" са насочени към 

реализиране на стратегически цели на НСНРБ: 
• постигане на устойчивост на обществото при бедствия; 
• изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички 
административни нива на управление; 
• постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за 
устойчиво развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на риска 

от бедствия; 
• постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия. 
За изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от 

бедствия на национално, областно и общинско ниво се разработват Национална 
програма, областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия. 

За изпълнение на целите на Националната програма за намаляване на риска от 
бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с областния план за 
защита при бедствия, се разработват общински програми за намаляване на риска от 
бедствия. 

Годишните планове за изпълнение на Общинската програма за намаляване на 
риска от бедствия ще включват дейности за изпълнение на мерките, определени в 
раздела, бюджет, срок за реализация, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и 
отговорни институции. 
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Раздел IV.  

ГОТОВНОСТ 

1. Цел и основни компоненти на раздел „Готовност". 
1.1. Цел на раздела - да се извърши преглед на текущите нива на организационна готовност 

на съставните части на ЕСС и готовността на населението. 
Съгласно ЗЗБ, "Готовност" са знанията и способностите на държавни структури, 

организации, общности и хора, които спомагат за предвиждането, реагирането и ликвидирането 
на последствията от вероятни, неизбежни, случващи се или случили се бедствия, постигнати в 
резултат на предварително предприети действия. 

В раздела е описана готовността за справяне с бедствия, включваща планиране, обучение, 
тренировки на съставните части на ЕСС и населението. 

1.2. Основни компоненти: 
1.2.1. Текущи нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на населението, 

въз основа на получените резултати за „Готовност" в раздел II „Профил на риска". 
Основните съставни части на единната спасителна система (ГДПБЗН - МВР, ОДМВР, БЧК и 

центровете за СМП) осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при 
възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.  

Готовност на държавни структури, организации и др..  ?  
1.2.2. Проблемите, които възникват от текущите нива на готовност, свързани със 

спецификата на района на действие на ОСНРБ. 
1.2.2.1.Готовност на съставните части на ЕСС - проблеми: 
1.2.2.1.1. Липса на достатъчно сили и средства за адекватна намеса при бедствия (сили и 

средства на ЕСС, доброволци и др.); 
1.2.2.1.2. Персоналът за координация при реагиране и възстановяване не е подходящо 

обучен за ефективно изпълнение на задълженията си; 
1.2.2.1.3. Описание на текущите нива на готовност на съставните части на ЕСС и 

готовността на населението. 
 
1.2.2.1.4. Опасности Текущо ниво на Текущо ниво на 
 готовност на готовност на 
 съставните части на населението 
 ЕСС  
Земетресения средно средно 
Речни наводнения високо средно 
Човешка пандемия високо средно 
Железопътни катастрофи високо средно 
Горски пожари високо средно 
Високи температури високо средно 
Силни бури високо средно 
Пожари в земеделски територии високо средно 
Продължителни суши високо средно 
Поледици високо средно 
Завишен радиационен фон вследствие високо средно 
на авария в АЕЦ   
Градушки високо средно 
Снегонавявания високо средно 

 
1.2.2.1.5. Липса на информация за достъпни ресурси и начина на привличането 
1.2.2.1.6. Координацията между съставните части на ЕСС в случай на бедствия не е на 

необходимото ниво; 
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    1.2.2.1.7. Не са включени в ПЗБ, доставчиците на основни стоки/услуги, които са от значение 
за реагирането и възстановяването при бедствия. 

1.2.2.2. Готовност на населението - проблеми: 
1.2.2.2.1. Ниско ниво на обществена информираност за опасностите, възможните 

последствия и необходимите действия на населението, което не може да осигури ефективна 
готовност; 

1.2.2.2.2. Нужда от повишаване на осведомеността на населението, с цел адекватно 
реагиране при ранно предупреждение и оповестяване при бедствия; 

1.2.2.2.3. Липса на ключови показатели за готовността на населението (като съотношението 
на хората запасили се с достатъчно вода, храна, приспособления за готвене и подслон при 
бедствия). 

1.2.3. Мерки за готовност, свързани с поддържането и подобряването на 
готовността, включващи планиране, обучение и тренировки: 

1.2.3.1. Осигуряване на достатъчно сили и средства за справяне с възникналото бедствие; 
1.2.3.2. Постигане на изискващото се ниво на взаимодействие и координация между 

участниците в реагирането и възстановяването при бедствия; 
1.2.3.3. Осигуряване посрещането на първоначалните нужди на населението и участниците; 
1.2.3.4. Повишаване информираността на населението. 
1.2.4. Описание на методите и средствата, необходими за изпълнение на 

мерките: 
1.2.4.1. Разработване на максимално-вероятни и тежки сценарии за бедствия в зависимост от 

определените рискове и преценка на необходимите сили и средства за справяне с тях; 
1.2.4.2. Провеждане на обучения, тренировки и учения за подобряване на готовността за 

реагиране при бедствия, взаимодействието и координацията на органите на изпълнителната 
власт и съставните части на ЕСС; 

1.2.4.3.  Включване в ОбПЗБ на доставчиците на основни стоки/услуги на областно ниво; 
1.2.4.4. Провеждане на обучение на населението за рисковете от бедствия, начините на 

поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки; 
1.2.4.5. Подобряване информираността на населението и действията, които следва да 

предприемат според съответната опасност. 
1.2.5. Задължения подпомагащи планирането на готовността. 
При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система организират и 

изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при бедствия. 
Планирането на защитата при бедствия се извършва на общинско, областно и национално 

ниво. 
Учения се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на 

съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за 
реагиране при бедствия. Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на 
вътрешните работи, областния управител или на кмета на общината. 

   Органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната спасителна 
система разработват планове за защита при бедствия за изпълнение на задачите, произтичащи 
от       Националния план за защита при бедствия и плановете на областно и общинско ниво. 
Плановете се утвърждават със заповед на съответния ръководител след съгласуване съответно с 
председателя на СНРБ към МС, ОСНРБ или Общ. СНРБ. 

Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност 
в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" или "д" от Закона за 
устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие: 

• разработват авариен план на обекта, в който е описано времето за 
готовност за реагиране на структурите и лицата от обекта за изпълнение на предвидените 

мерки; 
• организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния 

план най-малко веднъж годишно; 
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• изграждат и поддържат локални системи за оповестяване за 
осигуряване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението; 

• създават, подготвят и поддържат в готовност силите и средствата от 
обекта и средства за защита на работещите на територията на обекта; 
1.2.6.Дейности свързани с готовността . 
Дейностите свързани с готовността за справяне с бедствия, включват планиране, обучение, 

тренировки на съставните части на ЕСС и населението. 
 

Дейности, които са 
предвидени за 

изпълнение 

Отговорни структури за изпълнението 
на всяка от дейностите 
(водещи и подпомагащи) 

Времевата 
рамка за 

изпълнение на 
всяка от 
дейностите 

1. Планиране:   
1.1. ОПЗБ ОСНРБ 3 години от 

влизане в сила на 
ЗИДЗЗБ 

1.2. Общински ПЗБ Общински СНРБ 3 години от 
влизане в сила 

на ЗИДЗЗБ 
1.3. ПЗБ за изпълнение 

на задачите, произтича- 
щи от НПЗБ и плановете 
на областно и общинско 
ниво. 

Териториалните звена на централната 
администрация на изпълнителната власт и 

съставните части на ЕСС 

След 
разработване на 

плановете на 
областно и 
общинско 

ниво. 
1.4. Планове за защита 

при бедствия на 
пребиваващи в обекти 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в 
сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с капацитет над 1000 места за 
посетители, както и в лечебни заведения за 

болнична помощ, училища и детски 
градини. 

Постоянна 

1.5. Аварийни планове 
на обекти 

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 
осъществяващи дейност в обекти, която 
представлява опасност за възникване на 

бедствие. 

Постоянна 

2. Обучение   
2.1. Обучение на 

органите на изпълни- 
телната власт и другите 

държавни органи 

Ръководителите организират обучение на 
служителите от подчинените им звена, 
служби и други оперативни структури за 
изпълнение на дейности по защитата. 

Съгласно 
планове и 
програми 
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2.2. Обучение на 
населението за защита при 
бедствия 

Организира се от кметовете на общините 
чрез предоставяне на информация по 
подходящ начин. 

Органите на изпълнителната власт в 
рамките на своята компетентност 
подпомагат обучението чрез поддържане на 
информация на интернет страницата си за 
намаляване на риска от бедствия и за 
начините на поведение и за защитните 
мерки. 

Ежегодно 

2.2.1. Обучение в 
системата на пред 
училищното и висшето 
образование за защита при 
бедствия 

Водеща - РУО Подпомагащи – РДПБЗН, 
БЧК (Органите на изпълнителната власт в 
рамките на своята компетентност 
подпомагат обучението чрез поддържане на 
информация на интернет страницата си за 
намаляване на риска от бедствия и за 

начините на поведение и за защитните 
мерки). 

Съгласно 
учебните 
програми 

3. Тренировки   

3.1. Тренировки и 
учения на щаба за 
изпълнение на задачите на 
ОПЗБ 

Провеждат се по заповед на областния 
управител на област Плевен 

Тренировки - 
най-малко 

веднъж годишно 
 
Учения - най- 

малко веднъж на 
2 години 

3.2. Тренировки и 
учения на щаба за 
изпълнение на задачите 

на Общ. ПЗБ 

Провеждат по заповед на кмета на 
общината. 

Най-малко 
веднъж годишно 

3.3. Тренировки и 
учения за изпълнение на 
задачите от плановете на 
териториалните звена на 
централната админи- 
страция на изпълнител- 
ната власт и съставните 

части на ЕСС 

Териториалните звена на централната 
администрация на изпълнителната власт и 

съставните части на ЕСС 

Съгласно 
плановете на 
съответните 
структури 

3.4. Тренировки по 
изпълнение на аварийни 
планове на обекти 

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 
осъществяващи дейност в обекти, която 
представлява опасност за възникване на 

бедствие. 

Най-малко 
веднъж годишно 

3.5. Тренировки по 
изпълнение на планове за 
защита при бедствия на 
пребиваващи в обекти 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в 
сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с капацитет над 1000 места за 
посетители, както и в лечебни заведения за 

болнична помощ, училища и детски 
градини. 

Най-малко 
веднъж годишно 
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Раздел V. РЕАГИРАНЕ 
 

1. Цел на раздел „Реагиране“ - да регламентира принципите за реагиране, 
приоритетите, системите, организационната рамка, функциите и задачите на 

съставните части на ЕСС (структурите и организациите на съответното 
областно/общинско ниво, партньорски организации), които ще бъдат задействани, 
развърнати и координирани по време на бедствие. 

Съгласно §1, т. 24 от Допълнителните разпоредби към ЗЗБ, "Реагиране" са 
действията, които са предприети по време на или непосредствено след бедствието с цел 
спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията върху здравето, осигуряване 
на обществената безопасност и на основните потребности на засегнатите хора. 

В раздел „Реагиране“ се определят оперативните мерки, структурите на ЕСС, 
процесите и отговорностите при възникване на бедствие. 

2. Основни компоненти на раздела 
• Управление при бедствия. Обявяване на бедствено положение. 
• Кмета на общината организира и ръководи защитата при бедствия в общината.  

Създава със заповед  щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и 
за взаимодействие с националния и с областните  щабове.  

Контактите с членовете на щаба за изпълнение на Общ.ПЗБ са посочени в 
организационната структура за управление при бедствие.  

Общинският щаб извършва следните основни дейности: 

• анализ и оценка на обстановката при бедствие; 
• предлага за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно 

осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 
предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за 
подпомагането на засегнатото население; 

 
 
Фиг.1 
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2.1.Принципи за реагиране в района на действие на Общ.СНРБ: 
• отговорност – ясно определени отговорни институции за изпълнението на 

 дейностите; 
• ангажираност от всички институции за изпълнението на дейностите; 
• реалистичност – резултатите от изпълнението на дейностите следва да са 

 постижими с наличните ресурси; 
• адекватност. 

      Идентифицирани в практиката проблеми при реагиране, целящи подобряване на 
организацията: 
2.1.1.Подобряване на взаимодействието между съставните части на ЕСС: 

• Повишаването на готовността, оперативната координация и капацитета за 
реагиране на основните съставни части на ЕСС, чрез участия в провеждането на 

учения, тренировки и други обучения на съставните й части и усъвършенстване на 
нормативната уредба; 

• поддържане в готовност на Националната система за ранно предупреждение и 
оповестяване при бедствия (НСРПО); 
• Поддържане на актуална база данни за длъжностните лица в различните нива за 

 управление на Единната спасителна система; 
• Познаване на ПЗБ от всички участници на СНРБ и ЕСС с  цел подобряване на 

координацията при реагиране при бедствие. 
2.1.2.Подобряване на организацията за оповестяване на населението: 
2.1.3.Повишаване на административния капацитет на съставните части на ЕСС за 
реагиране при бедствия. 
2.1.4.Осигуряване на ключови ресурси в помощ на усилията при реагиране, като 
специализирана техника, специализирано оборудване, средства за комуникации. 
2.1.5.Засилване на мотивацията за включване и участие в доброволното движение. 

2.2.Описание на ролите, функциите и отговорностите при реагиране 

Рискове Функции/задачи Отговорни структури 

Земетресения  
Oповестяване на щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия 

РДПБЗН-ПЛЕВЕН 
Дежурен Общ.СС - 

Белене 
Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 
-спиране на електроподаването и 

водоснабдяването  
 
-спиране на движението по застрашени 

пътни участъци 

 
 
ЧЕЗ, ВиК- Белене 
 
РУ – Белене при 

ОДМВР-Плевен 

Спасителни операции: 
-издирване и изваждане на пострадали 

под 

 
РСПБЗН, ДФ „Димум” 
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 развалини (извеждане на пострадали от 
трудно проходими, опасни и недостъпни 
места, осигуряване на въздух на затрупани 
хора, осветяване зоната за извършване на 
спасителни дейности) 

ВФ 28880-Белене 

-гасене на пожари РСПБЗН, ДФ 

-устройване на проходи РСПБЗН, ЮЛ съгласно 
сключените споразумения 
по ЗЗБ 

-оказване на първа помощ на място на 
пострадали и транспортирането им до 
лечебни заведения 

ФСМП 

-осигуряване на обществения ред, 
регулиране на движението, отцепване на 
мястото за намеса 

РУ- Белене при 
ОДМВР-Плевен 

Евакуация на населението останало без 
подслон 

общ.администрация км. 
наместници, ЮЛ съгласно 
сключените споразумения 
по ЗЗБ 

РХБЗ при инциденти и аварии с опасни 
вещества и материали вследствие на 

земетресение: 

 

-разузнаване, спасяване на пострадали, 
локализиране на разливи, вземане на 

проби, извършване на анализи и 
ликвидиране на аварии 

РСПБЗН, РИОСВ, 
ФСМП 

  

Ограничаване на разпространението и 
ликвидиране на възникнали епидемични 
взривове, епидемии и епизоотии от заразни 
и паразитни болести: 

- изолиране на района на 
епидемията/пандемията; 

 
- вземане и анализ на проби; 

 
- локализиране и ликвидиране на 

заразите. 

 
 
 

РУ-Белене при 

ОДМВР-Плевен,  РЗИ, 

ОДБХ и РСПБЗН 

Речни 
наводнения  

Предупреждение НИМХ, МОСВ, БДДР, 
РСПБЗН 

Получаване на информация за мястото на 
наводнението и има ли пострадали. 

РСПБЗН,общината, 

Оповестяване Общината 
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 Неотложни мерки за намаляване на 
въздействието: 

 

-наблюдение в районите на заливните 
зони 

 РСПБЗН, ДФ 

-предприемане на мерки за намаляване на 
вредното въздействие на водите 

/възстановяване и надграждане на диги/ 

РСПБЗН,общината, ВФ 
28880 , ДФ 

  

  
Спасителни операции:  

Общината, РСПБЗН и 
ВФ 28880 -извеждане на застрашеното население на 

безопасно място 

  

-провеждане на операции по издирване и 
спасяване 

 РУ-Белене при 
ОДМВР-Плевен 

  

Авария с 
източник на 
ЙЛ и/или 
авария в АЕЦ 

Получаване на информация за мястото за 
инцидента или аварията 

РСПБЗН, РУ-Белене 

 
Привеждане в готовност на силите и 

средствата на ЕСС. 

РСПБЗН, РУ-Белене , 
РЗИ, РИОС и ВиК 

Оповестяване РДПБЗН 
Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 
 

-първоначална оценка на радиационната 
обстановка; 

РСПБЗН, РУ-Белене 
при ОДМВР-Плевен 

-определяне на зоните за сигурност и РУ-Белене при 
ОДМВР-Плевен 

 контролиран достъп на основа на 
резултатите от радиационния мониторинг; 

 

отцепване на мястото на инцидента и 
обозначаване със знаци за радиоактивно 
замърсяване; 

РСПБЗН,РУ-Белене 
при ОДМВР-Плевен 
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-дозиметричен контрол на мястото на 
инцидента; използване на ИСЗ; 

ВФ 28880, РЗИ 

-временно извеждане или евакуация на 
населението при необходимост 

общината, кметски 
наместници на населени 
места 

-радиационен мониторинг и вземане на 
проби за анализ (почва, вода, храна и др.). 

РЗИ, РИОСВ, ОДБХ, 
РСПБЗН 

-организиране на контролни пунктове за 
дозиметричен контрол и деконтаминация 

Общинска 
администрация,РСПБЗН,  

РУ-Белене 
Спасителни операции при авария с ИЙЛ 
съгласно сценария по точка 1.2.2.11.2 от 

раздел II ,,Профил на риска‘‘ 

 

-извеждане на пострадали и оказване на 
първа помощ от зоната на замърсяване 

 ФСМП 

-осигуряване на обществения ред и 
регулиране на движението 

РУ-Белене  

 
-временно извеждане или евакуация на 

население 

Общинска 
администрация,РУ-Белене 

при ОДМВР-Плевен 

Обилни 
снеговалежи, 
снежни бури и 
заледяване 

Информация за обстановката на място РУ-Белене и  кметски 
наместници на населени 
места 

Оповестяване РСПБЗН 
Привеждане в готовност на силите и 

средствата на ЕСС. 
ОбСС и РУ-Белене при 

ОДМВР-Плевен 

Оповестяване на кмета и на щаба за 
изпълнение на плана за защита при 

бедствия 

 
Дежурен по Общ.СС 

Неотложни мерки за намаляване на 
въздействието: 

 

-спиране на движението по затрупани 
пътни участъци 

РУ-Белене при 
ОДМВР-Плевен 

-организиране почистването на 
общинската пътна мрежа 

Общинска 
администрация, фирми по 
почистването 
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Горски 
пожари 

Издирване и извличане на пострадали 
(извеждане на пострадали от трудно 
проходими, опасни и недостъпни места, 
осигуряване на въздух на затрупани хора 

РСПБЗН, ДФ 

 
Получаване на информация за мястото и 

развитието на пожара 

 
РСПБЗН и кметски 

наместници 
Привеждане в готовност на силите и 
средствата на ЕСС. 

ОбСС 

Оповестяване РСПБЗН, дежурен по 
Общ.СС 

 Неотложни мерки за намаляване на 
въздействието: 

 

-спиране на движението по застрашени 
пътища  и участъци в района на пожара 

РУ-Белене, ДФ 

Пожарогасителни и спасителни операции:  

-издирване и извеждане на пострадали 
или на застрашени хора 

РСПБЗН и  ДФ 

-оказване на първа помощ на място на 
пострадали и транспортирането им до 
лечебни заведения; 

РСПБЗН, ФСМП и  ДФ 

- осигуряване на обществения ред, 
регулиране на движението, отцепване на 
мястото за намеса; 

РУ-Белене при 
ОДМВР-Плевен 

-пожарогасене РСПБЗН, ДФ 
 

 
 2.5.Средства и ресурси, необходими за изпълнение на дейностите: 
За изпълнение на задачите за ликвидиране на последствията от бедствия се 

използват ресурсите посочени в Приложение №  

2.1. Ред за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.  
2.1.1. Наблюдението се основава на: 

• информация и данни, предоставени от физически лица, организации и 
институции; 

• информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, 
хидрологични 

 сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други 
обекти и явления; 

• информация и данни, получени в центровете на Националната система за 
спешни 

 повиквания с единен европейски номер 112; 
• хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от 

Националния институт по метеорология и хидрология. 
2.1.2. Ранното предупреждение изисква: 
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• осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо 
бедствие; 

• анализ на данните от наблюдението; 
• вземане на решение от страна на компетентните органи; 
• разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие; 
• предприемане на подходящи действия. 

Ранното предупреждение се извършва по разпореждане областния управител, на 
кметовете на общини,  на кметските наместници или на упълномощени от тях 
служители. 

 
Раздел VI. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ 
 

1. Цел на раздела – да се определят мерките, включително ролите, 
отговорностите, структурите и дейностите, които могат да бъдат изпълнени в помощ 
на общността за възстановяване от бедствия. 

2. Основни компоненти. 
2.1. Оценки на първоначалните нужди и щетите: 
• подслоняване/ настаняване; 
• състояние на общността – включващо както степента на персоналните 

загуби на 
 собственост, така и нивото на прекъсване на социалните функции; 

• инфраструктура – услуги като електричество, вода, транспорт и др. 
• здравеопазване; 
• поражения за икономиката – прекъсване на нормалната стопанска 

дейност; 
• околна среда – оценка на безопасността и статуса. 

Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на 
операциите в процеса на реагирането, ОЦ на РДПБЗН, 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. 

Организирането и координирането на дейността се осъществява от ресорния 
заместник кмет, подпомаган от група от представители на общинска администрация, 
РСПБЗН-Белене, РУ-Белене при ОДМВР-Плевен. 

2.2. Организация на дейностите по възстановяване и подпомагане. 
Съгласно чл. 55 от ЗЗБ подпомагането и възстановяването при бедствие включва 

предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите (засегнатите) 
лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие. 

Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на община 
Белене и включва: изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) 
лица и животни; раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите 
(засегнатите) лица. 

Определянето на места за настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и 
неотложната помощ се извършва съгласно общинските планове за защита при  
бедствия. 
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При необходимост и по заявка/искане на кмета на община Белене, чрез областния 
управител се предоставят фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки от 
централните и териториалните органи на изпълнителната власт, юридически и 
физически лица. 

Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от 
основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на 
критерии, определени в правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, наличието на които се 
установява въз основа на анкета, извършена от органите на Агенцията за социално 
подпомагане. Възстановителната помощ се предоставя при условия и по ред, 
определени с правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, и не може да превишава стойността на 
данъчната оценка на жилището. 

Възстановителната помощ се предоставя за: 
• частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни 

елементи на 
строежа, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, 

но увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се 
извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, 
след издаване на разрешение за строеж; 

• премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на 
общината 

съгласно чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки или 
хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на гражданите, 
негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или 
заздравят. 

Предоставянето на възстановителна помощ на пострадали (засегнати) от бедствието 
лица се организира от кмета в съответствие с изискването на ЗЗБ и общинските 
планове за защита при бедствия. 

Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска 
собственост, се организират от кмета, съгласно общинският план за защита при 
бедствия, а за обектите, държавна собственост – от областния управител и 
териториалните структури на министерства и ведомства. 

Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на база 
направената оценка на щетите от групата по т. 2.1 от раздела предлага решения за 
възстановяване на жизнено важни услуги за населението. 

Приемането и обобщаването на заявките/исканията от кмета за външно подпомагане 
по реагирането и възстановяването се координират от гл.специалист „ГЗ и ОМП” в 
общинската администрация, подпомаган от група представители на общинска 
администрация и служителите от отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и 
социални дейности“ 

Организирането и съхранението на дарения и помощи се извършва от областната 
структура на БЧК. Разпределението, раздаването и отчитане на дарения и помощи се 
организира и ръководи от кмета на общината. 

 
2.3. Функции и отговорности при възстановяване и подпомагане 

Функции / задачи Отговорни структури 
Настаняване на население, останало без подслон в резервен 
Сграден фонд 

Общинска администрация-отдел „УТ и 
ОС”,кметове и кметски наместници 
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Осигуряване на палатки,фургони и сглобяеми къщи за 
останалите без подслон 

Отдел УТ и ОС,кметски наместници чрез 
МВР, в.ф.28880 чрез МО 

Подпомагане процеса по разгръщане по развръщането на 
палаткови лагери, фургони и сглобяеми къщи 

Общинска администрация и в.ф 28880 
чрез МО 

Осигуряване на сграден фонд за държавни структури, 
включително за щабове за изпълнение на съответния план 
за защита при бедствия. 

Отдел „УТ и ОС”,кметове и кметски 
наместници 

Осигуряване на продукти от първа необходимост, лекарства 
и осигуряване на питейна вода 

Общинска администрация,кметове и 
кметски наместници 

Осигуряване на резервно водоснабдяване Общ.администрация, ВиК 

Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването с 
ел.енергия 

Ел.разпределително дружество 

Отстраняване на аварии по комунално-битовите мрежи. Общинска администрация 

Определяне степента на разрушения на сградите и 
съоръженията и укрепване или разрушаване на повредени 
сгради. 

Отдел „УТ и ОС”, ръководители на 
институции и ЮЛ 

Възстановяване на пътна инфраструктура Общинска администрация, отдел „УТ и 
ОС”, РПС 

Разчистване на пътища и извличане на аварирала техника Общинска администрация, в.ф 28880 чрез 
МО 

Раздаване на помощи на пострадалото население Общ.администрация, соц.подпомагане 

Оказване на психологична помощ и психосоциална 
подкрепа на пострадалите и на спасителните екипи 

Психолози от МБАЛ и РУ-Белене 

 

2. 4. Финансово осигуряване. 
• бюджетите на министерствата и ведомствата; 
• общинските бюджети; 
• търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им; 
• структурните фондове на Европейския съюз. 

 
Раздел VII. 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
 

1. Цел и основни компоненти на раздел „Мониторинг и оценка“. 
1.1. Цел - да осигури основа за наблюдение и оценка на Общинския план за 

защита при бедствия и дейностите по неговото изпълнение. 
1.2. Основни компоненти на раздела: 

1.2.1. Принципи и критерии за мониторинг и оценка на ОбПЗБ; 
Мониторингът и оценката са стандартни части от всички ефективни политики или 

процеси за управление на риска. Същите осигуряват „обратна връзка“ в рамките на 
тези процеси, позволяващи сравнение между действителните и желаните състояния. 
Това дава възможност за текущ анализ, с цел подобряване на резултатите и 
усъвършенстване на решенията и изпълняване на процесите. 

Оценката може да се извърши по време на прегледа на плана, също така може да се 
извърши в ключови етапи като средство за оценка на напредъка към целта. Като добра 
практика е извършването на периодичен преглед не само на напредъка, но също така и 
на актуалността и приложимостта на всеки един раздел от Общ.ПЗБ. 
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1.2.2.  Процеса за мониторинг и оценка на Общ.ПЗБ за 
изпълнението на функциите, дейностите и задачите, възложени с него. 

При оценяването дали Общ.ПЗБ е адекватен, следва да се преценява дали същият: 

• е точен; 
• е практически приложим; 
• обхваща всички необходими функции; 
• осигурява необходимата координация между организациите и 

институциите 
включени в Общ.ПЗБ. 
Точността се оценява чрез проверка дали: 

• съществуват съответстващи, пълни и актуални приложения в Общ.ПЗБ; 
• връзките към организациите и определените функции и ресурси са пълни 

и 
актуални; 

• структурирането на частите на ЕСС и щаба за изпълнение на Общ.ПЗБ 
съответстват на тяхното описание в Общ.ПЗБ. 
Практическата приложимост се оценява като се вземе предвид дали: 

• местните власти и партньорски организации включени в ПЗБ са в 
състояние да 

осъществят определените им функции, описани в плана; 
• организациите представени в Общ.СНРБ и съставните части на ЕСС на 

местно 
ниво разполагат с необходимите ресурси, за да бъдат в състояние да изпълняват 

техните функциите описани в Общ.ПЗБ. 
Обхватът се оценява чрез: 

• проверка за наличието на опасности, които не са разгледани в Общ.ПЗБ; 
• разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, 

реагиране 
и възстановяване по отношение на разгледаните рискове; 
 
Координацията се оценява като се вземе предвид дали: 

• ролите и отговорностите са ясно дефинирани; 
• описанието на това как институциите ще работят заедно в случай на 

бедствие е 
недвусмислено; 

• функциите в Общ.ПЗБ са ясно описани; 
• целите и задачите на Общ.ПЗБ са в съответствие с целите и задачите на 

НСНРБ; 
• заложените мерки в Общ.ПЗБ са в съответствие с тези на ОПБЗН и 

Националния 
план за защита при бедствия. 

1.2.3. Процес за актуализация и преразглеждане на Общ.ПЗБ, 
включително за поддържане на актуални процедури и списъци с 
ресурси. 

Актуализация и преразглеждане на плана се извършва по реда описан в т. 6 от 
Раздел I. 
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Актуализации на плана задължително се правят при организационни промени или 
промени в процедурите, както и при други събития, които оказват въздействие по 
изпълнението на плана и процедурите. Общ.ПЗБ може да се преразглежда по всяко 
време от Общ.СНРБ, като може да бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по 
реда на ЗЗБ. 

За поддържане актуалността на Общ.ПЗБ, включително и на списъците на 
ресурсите, периодичността за преразглеждане и актуализиране на плана и начина за 
осъществяване на координацията, отговаря гл.специалист „ГЗ и ОМП”. 

Раздел VIII. 
 ПРИЛОЖЕНИЯ 
  
 № 1.Карта на община Белене 
№ 2.Схема на единна система за обмен и събиране на информация 
№ 3.Заповед на Кмета на общината за създаване на общински съвет за намаляване на 

риска от бедствия / № 286 от 24.02.2020 г./ 
№ 4. Схема за оповестяване на общинския щаб 
№ 5. Списък на общинския щаб за координация 
№ 6.Сили на ЕСС в община Белене  
№ 7. Списък на потенциални обекти от критичната инфраструктура на община Белене 
№ 8. Списък на производствени сгради за обществено обслужване, представляващи 

строеж първа, втора и трета категория по чл.137 от ЗУТ в община Белене 
№ 9. Таблица № 1 „ Оценка на риска” 
 
 

ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ: 
 

1. Закон за защита при бедствия. 
2. Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия. 
3. Указания за разработването и готовността за изпълнението на 

плановете за защита при бедствия – издадени от Съвета за намаляване на 
риска от бедствия към Министерския съвет. 

4. Стратегия за развитие на област Перник 2014-2020 г. 
5. БДС ISO 31000: „Управление на риска – принципи и указания“. 
6. БДС ISO 31010: „Управление на риска – методи за оценяване на 

риска“. 
 
 
 
МИЛЕН ДУЛЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 
 
 
Настоящият План за защита при бедствия е приет от общинският съвет 

гр.Белене с Решение №           от Протокол №                        година.    
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СИЛИ              
НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  

СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - 
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ   

  
  

№ по  
ред   

С  И Л И   БРОЯ   БАЗА ЗА  
РАЗВРЪЩАНЕ   

1   2   3   4   
1    Щ аб  за изпълнение на общинския план за  

защита в община Белене   
10  -  15   Засед ателна зала на  

общината   
А . При радиационна авария в АЕЦ   

1.   Пост за радиационно наблюдение и  
оповестяване   

4   Община Белене,   
ВФ  -   28880 и  
площадка”АЕЦ”   

Б . Медицински   
1.   Многопрофилна болница за активно  

лечение   
1/40   МБАЛ - Белене   

2.   Екипи на ФСМП   2   МЦ”Белме дик”   
В. Други   

1.   Екип на РУ-Белене при ОДМВР-Плевен”   1   Управление на  
полицията   

2.   Дежурни смени на РСПБЗН   4   г р.Белене,   
     

ІІ. При трансгранично радиактивно замърсяване   
А. Разузнавателно   

1.   Пост за радиоактивно наблюдение и  
оповестяване   

4   Общ ина Белене, ВФ -   
28880, АЕЦ площадка  
Белене   

Б. Медицински   
1.   Екип на ФСМП   2   МЦ”Белмедик”   
2.   МБАЛ   1 / 40   г р.Белене   

В.Други   
1.   Екип на РУ-Белене при ОДМВР-Плевен   1   Управление на  

полицията   
2.   Дежурни смени на РСПБЗН   4   г р.Белене,   

     
ІІІ. При земетресение   

1.   Техника от община Белене       
  Т рактор ТК - 80   1   Общинска автобаза   
  автовишка   1   Общинска автобаза   
  Леко товарен автомобил за превоз на  

храна   
2   Общинска автобаза   

  Леко товарен камион до 2.5 т.   1   Общинска автобаза   
  Автобус 50 местен   1   Общинска автобаза   
  Автомобил лада нива   1   Общинска ав тобаза   
  Лек автомобил   2   Общинска автобаза   
2.   Техника от „ВиК”район Белене       
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 багер 1 База на 
управлението 

 УАЗ 1 База на 
управлението 

3. Модул на военно формирование 28880 - 
Белене 

1 гр.Белене 

 А.Личен състав 40  
 Б.автомобили товарни 3  
 В.специална техника   
 автокран 1  
 екскаватори 1  
 булдозер 1  
 елеткроагрегат 1  
 радиостанция 1  
 линейка 1  
 компресори 1  

4. Аварийна група  от „ВиК” 1/6 гр.Белене 
5. Аварийна група „Енергоразпределение” 1 / 6 гр.Белене 
6. Екип от мобилни оператори 1 / 3 гр.Белене 
7. Екип на ФСМП 2 гр.Белене 
8. МБАЛ 1 / 40 гр.Белене 
9. Дежурна смяна на РСПБЗН 3 гр.Белене 
10. Доброволно формирование 1 / 15 Община Белене 

ІV. При наводнение 
1. Техника от общината   

 Трактор ТК-80 1 Общинска автобаза 
 Леко товарен автомобил за превоз на 

храна 
2 Общинска автобаза 

 Леко товарен камион до 2.5 т. 1 Общинска автобаза 
 Автобус 50 местен 1 Общинска автобаза 
 Автомобил лада нива 1 Общинска автобаза 
 Лек автомобил 2 Общинска автобаза 

2. Техника от „ВиК”район Белене   
 багер 1 База на 

управлението 
 УАЗ 1 База на 

управлението 
3. Модул на военно формирование 28880   

 А. личен състав 40 под.28880 
 Б. автомобили   
 - товарни 2  
 В. специална техника   
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 -АРС 1  
 - линейка 1  
 - моторни помпи 2  
 - ел.агрегат 1  
 - ЗИЛ 131 3  
 - Краз 255 6  
 - БМК 150 2  
 - БАТ 1  
 - ПТИ 2  

4. Екип на РУ-Белене при ОДМВР-Плевен 1 Управление на 
полицията 

5. Дежурни смени на РСПБЗН 4 гр.Белене 
6. Аварийна група „ВиК” 1/ 6 Белене  
7. Доброволно формирование  1 / 15 Община Белене 

 V. При пожар   
1. Дежурна смяна при РСПБЗН 4 Белене 
2. Екип на РУ-Белене при ОДМВР-Плевен 1 Белене  
3. Гасачески групи  

Доброволно формирование 
6 

1/15 
Белене 1 бр. и по 

една в кметствата 
4. Модул на военно формирование 28880 1 Под.28880 

 А. личен състав 15-20  
 Б.техника   
 Противопожарен автомобил 1  
 VІ. При снегонавявания и обледявания   

1. Модул на военно формирование 28880 1 Под.28880 
 А. личен състав 60  
 Б.техника   
 фадрома 1  
 БАТ 1  
 ЗИЛ 131 2  
 линейка 1  
 радиостанция 1  

2. Екип на РУ-Белене при ОДМВР-Плевен 1 Белене 
3. Екип на ФСМП 2 Белене 
4. Опорен пункт с.Деков 1 с.Деков 
5. Пътна полиция”КАТ” 1 Белене  
6. МБАЛ 1/40 Белене 
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                                                                           Приложение № 7 

 
 
 

СПИСЪК 
НА ПОТЕНЦИАЛНИ ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 
 

1. Река „Дунав” от км 597 до км 554 
2. Бензиностанции и газостанции 
3. Съоръжения на напоителната система 
4. Далекопровод 110 кV 
5. Подстанция 110 /20 кV 
6. Ретранслатори на БТК, МОБИТЕЛ, ГЛОБУЛ, 

ВИВАКОМ 
7. Далекосъобщителен оптичен кабел 
8. Водопровод питейна вода 
9. Градска канализационна мрежа 
10. Републиканска и общинска пътна мрежа 
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   Приложение № 8 
 
 
 

СПИСЪК 
на производствени сгради и сгради за обществено обслужване, 

представляващи строежи първа,втора и трета категория по чл.137 от 
ЗУТ в община Белене 

 
гр.Белене 

1. Бензиностанция - газостанция ЕТ „РДК – Инженеринг” – втора 
категория 

2. Бензиностанция – газостанция „ Петрол” АД – втора категория 
3. Бензиностанция – газостанция „ Лукойл „ ЕОД – втора 

категория 
4. НЧ „Христо Ботев 1892 „ – трета категория 
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Дежурен по ОбСС 

0658 / 3-10-61 

0658 / 3-10-71 

Дежурен РУ-
Белене 

0888231176 

Командир на вф 
28880 

3-27-11 

Кмет 

0888934189 

 

специалист”ГЗ и ОМП” 

0886050193 

МБАЛ 

0887882524 

Р-л “ВиК” 

0889314511 

ЧЕЗ 

Р.Линов 

0892278124 

 
                                                                                                            Приложение    № 4 

СХЕМА 
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИЛИТЕ ПРИ 

КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: гл.специалист”ГЗ и ОМП” М.Митрикова 

              
                                                                                       
 

ОЦ-ПЛЕВЕН 

064 / 820 112 

         880 132 
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                          Приложение №3 
 
 

З  А  П  О В  Е  Д 
№ 286 

24.02.2020 г.                               гр.Белене 
 

На основание чл.44, ал.1, т.19(1) от ЗМСМА, във връзка с чл.65, буква а, ал.1 и 
ал.2 от Закона за защита при бедствия , 

 
С  Ъ  З  Д  А  В  А М: 

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия  в състав: 
 
 Председател - Милен Павлов Дулев - Кмет на община Белене 
 Членове:  
1. Петър Иванов  Ангелов - зам.кмет при община Белене 
2. Валери Здравков Босилков - общински съветник-Комисия за обществен ред и 
сигурност 
3. Румен Силвестров Арабаджиев - общински съветник-Комисия за обществен ред и 
сигурност 
4. инж. Христина Иванова-Мънева - н-к отдел"УТ и ОС" 
5. Митанка Митрикова - гл.специалист "ГЗ и ОМП" 
6. Милена Илиева - н-к отдел "ЕОЧ" 
7. полк.Росен Арабаджиев - командир ВФ 28880 
8. Сергей Кушев - н-к РС „ПБЗН" 
9. Валери Арабаджиев - н-к РУ „Полиция" 
10. Веселка Врайкова - н-к РОЗ „ВиК" 
11. Светослав Тодоров - ел.монтьор ЧЕЗ 
12. д-р Невена Александрова - ФСМП-Белене 
13. д-р Лъчезар Апостолов - управител МЦ „Белмедик" 
14. д-р Наталия Мадова – управител на МБАЛ 
15. д-р Владимир Тонев – официален ветеринарен лекар, представител на ОДБХ 
16.Антон Антонов - одитор 
17.Николай Първанов - гл.експерт 
18. Анна Нестерова – гл.експерт образование и здравеопазване 
19. инж. Пламен Петров - гл.експерт "Общинска собственост" 
20.Марио Дончев – кметски наместник  на с.Петокладенци 
21.Светослав Ангелов – кметски наместник на  с.Татари 
22. Калин Петракиев - кмет с.Деков 
23. Александър Андреев – кметски наместник на  с.Кулина вода 
24. Венцислав Петров – кметски наместник на  с.Бяла вода 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия, следва да разработва и 
координира дейностите по изпълнение на общинската програма за намаляване на риска 
от бедствия. Преразглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия. 

Заповедта де се сведе  до знание на всички членове на съвета за сведение и 
изпълнение. 
 
Милен Дулев 
Кмет на Община Белене 
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