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ПЛАН НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 
ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

 
 
 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА 
 
 
 

1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 
Планът на Община Раковски за защита при бедствия се изготвя на 

основание чл.6, т. 3 и чл. 9 във връзка с чл. 62, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при 
бедствия. 

Действащото българско законодателство определя бедствието като 
"събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, 
инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или 
застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната 
среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участието на 
специални сили и използването на специални ресурси". 

2. ЦЕЛ НА ПЛАНА 
Основната цел на Плана за защита при бедствия на община Раковски е: 
а)  Извършването на анализи и оценки за риска от възникване на бедствия 

на територията и обкръжението на община Раковски и набелязване на 
превантивни мерки за намаляване на неблагоприятните последици в резултат от 
бедствията, организиране и координиране на действията за предотвратяване или 
намаляване на последиците от бедствия. 

б) Създаване на предварителна организация по управление на силите в 
 община Раковски за извършване на комплекс от превантивни мероприятия за 
защита живота и здравето на личния състав на община Раковски и/или 
намаляване въздействието от вредните 

фактори, възникнали в резултат на бедствия. По този начин се осигурява и 
изпълнение на мероприятията залегнали в Националния план за бедствия на Република 
България 



3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ПЛАНА 
Основните задачи на плана са: 
а) Анализиране на възможните бедствия в района и обкръжението на 

община Раковски и прогнозиране на последиците от тях. 
б) Планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на 

последиците от бедствията, касаещи община Раковски. 
в) Разпределение на задълженията и отговорностите между директорите 

на дирекциите в община Раковски за изпълнение на мерките за 
намаляване на рисковете и последствията от бедствията, засягащи Общината. 

г) Осигуряване на средства и ресурси, с които да се ликвидират 
последиците от възникналите бедствия в района на Община Раковски. 

д) Определяне на начина на взаимодействие между Общината и 
органите на изпълнителната власт, имащи отношение по предотвратяване на 
последиците от бедствия; 

е) Определяне на реда за навременното уведомяване на ръководството на 
Община Раковски и личния състав на Общината при възникване на бедствие в 
сградата или района на Община Раковски 

3.1 Въвеждане на плана в действие 
Плана за защита при бедствие на Община Раковски се задейства от Кмета 

на общината или упълномощено от него лице. 
Националният план за защита при бедствия се въвежда в действие от 

министър-председателя при обявяване на бедствено положение на територията 
на повече от една област или при обявяване на бедствено положение на 
територията на една област или община, когато силите и средствата, предвидени 
в областния план за защита при бедствия не са в състояние да се справят с 
възникналата ситуация. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА РАКОВСКИ 
 
 

Местоположение, граници и обхват  

Община Раковски се намира в Южна България и е една от съставните общини 

на Област Пловдив. Общината е разположена върху площ от 264 кв.км и 

обхваща 7 населени места – селата Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, 

Болярино, Момино село и административния център град Раковски. Населението 

на община Раковски е 26 381 жители по данни от преброяването на НСИ през 

2011г. Общината граничи със следните пет общини:   

      - север и североизток – Община Брезово, Пловдивска област;  

      - изток – Община Братя Даскалови, Старозагорска област;  

      - юг – Община Садово, Пловдивска област; 



      - запад, югозапад – Община Марица, Пловдивска област; 

      - запад – Община Калояново, Пловдивска област; 
 

 
 
 
 
 Общата площ на град Раковски е 550 хектара. С указ № 100 от 
03.06.1966 год. се обединяват селата Генерал Николаево, Секирово и Парчевич, с 
което се обявява създаването на град Раковски. Той е разположен на 25 км 
североизточно от град Пловдив и на 166 км от столичния град София. 
 

Релеф, геоложки строеж  

Територията на община Раковски се характеризира с типичен равнинен и 

слабо хълмист релеф. В природогеографско отношение община Раковски 

принадлежи към Тракийско-Тунджанската подобласт на Тракийско-

Странджанската област. В геоморфоложко отношение територията на Общината 

се намира в преходната геоморфоложка област на страната и по-конкретно в 

Горнотракийската низина. Разположена е северно от река Марица, като в най-

южната си част граничи със съвременното й русло, заемайки част от речната 



тераса. В западните си части се пресича от река Стряма. Средна надморска 

височина е приблизително 180 метра.  

Районът има преходно положение от низината към Същинска Средна гора.  

В хипсометрично отношение надморската височина варира между 150-300 м. 

Хоризонталното разчленение на релефа е от 0-0,4 км/кв.км. Вертикалното 

разчленение е между 0-5 м/кв.км. 

Младолевантийската или Румънската седиментационна повърхнина заема 

северната периферия на района, образувайки широко стъпало, вдаващо се на 

север в хълмистия релеф. Образували са се плитко всечени асиметрични 

разширения при речните тераси. В района има наличие на мощни кватернерни 

наслаги от чакъли, пясъци и глини.  

Районът на общината включва и части от първоразрядни тектонски 

структури: Шипченски антикленорий и Старопланински навлек от състава на 

Старопланинската структурна зона; Средногорски антикленорий от Централното 

Средногорие; Севернородопска антиклинала – от Родопската област. Характерни 

са разломни зони – Задбалканският дълбочинен разлом и Маришкият шев.  

В Задбалканския дълбочинен разлом се разкриват докамбрийски гнайси, 

шисти, анфиболити и мрамори, също малки тела от докамбрийски и палеозойски 

ултрапазити, южнобългарски гранитоиди. На места има разкрити варовити 

скали, включително мергели и сиенити. Ограничено е разпространението на 

палеогенските и неогенските утаечни скали и вулканити.  

Естествените граници на землището заемат части на запад, юг и изток от 

реките Стряма, Марица и Рахманлийска. Наличието на споменатите реки и 

техните притоци е решаващо за формиране на теренни форми. Израз на 

хълмисто-ридов релеф има в землищата на село Шишманци и село Болярино. 

Превишенията и пониженията на релефа са с мек и постоянен преход. 

 
Полезни изкопаеми   



Територията на Община Раковски е бедна на рудни и нерудни полезни 

изкопаеми. Тя разполага в изобилие с инертни материали и главно строителен 

камък. Запаси от него има при кариерата в село Шишманци. Там са изградени 

инсталация и асфалтова база. Край село Шишманци има също и варници.  

В землището около селата Белозем и Момино село е открит уран. Урановите 

находища са се експлоатирали досега по най-неподходящ начин, което е 

причина за силно замърсяване на почвата в района. 

Климат  

Територията на Община Раковски попада в преходно-континенталната 

климатична област. Климатът се обуславя от въздействието на въздушни маси, 

присъщи както за континенталния, така и за субсредиземноморския климат в 

Европа. Отличава се със значително мека зима и сухо лято. Основно значение за 

формирането на климата в този район има Стара планина, която се явява 

естествена природна бариера, преграждаща преминаването на студените 

континентални въздушни маси на юг. Едновременно с това тя спира и топлите 

въздушни маси на север. Снежната покривка се задържа около 30 дни през 

годината. Пролетта започва рано. Валежите през този сезон оказват 

благоприятно влияние за развитие на земеделските култури. През лятото 

температурите се повишават, а валежите намаляват. Типични са честите 

засушавания.   

Средната продължителност на слънчевото греене е 2264 часа годишно, 

поради което радиационният баланс е основно положителен. Средногодишната 

температура е 12°С. Средната юлска температура е 23°С, а януарската – 0°С. 

Зимата е мека, а лятото горещо. Температурните инверсии обхващат района на 

Горнотракийския въздушен басейн, включително и територията на Община 

Раковски. Те ограничават естествената вентилация на района и водят до бързо 

нарастване на температурите.  

Средногодишната влажност е около 70%. Ниските стойности на относителна 

влажност на въздуха са закономерно свързани с периодите на появата на 

типичния местен вятър фьон, който е характерен за зимния и пролетния период. 



Средногодишната сума на валежите е ниска и под средната за страната, поради 

валежната сянка на Стара планина – 539 мм/год.  

Западните ветрове доминират, а на второ място са източните. Най-чести са 

ветровете с по-ниска скорост от порядъка на 2-5 м/сек. По-силни ветрове се 

наблюдават изключително рядко. Има наличие на появата на местни ветрове по 

теченията на реките. 

Често срещани за общината са поройни дъждове, гръмотевични бури и 

градушки, които са особено пагубни за селското стопанство през лятото. 

Характерни са честите засушавания. 

Изключително нисък е отточният ефект на валежните води поради равната и 

слабо разчленена топографска равнина. Средногодишно от тях се оттичат едва 3-

5% , като се формират 0.5-1.0 дм3/сек на 1кв.км речни води. Средногодишната 

сума на валежите тук е под средната за страната (за България – 650мм). В 

северната част на района валежната сума се увеличава до 550-600 мм (в 

подножието на Средна гора).  

Води 

Територията на Община Раковски попада в Егейската отточна област чрез 

водосборния басейн на р. Марица. През общината протичат реките Марица, 

Стряма, Сребра, Рахманлийска. Площта на водните течения на всички реки е 

едва 0,85% от територията на Общината.  

Река Сребра и другите леви притоци на р. Марица, протичащи в района при 

пълноводие подхранват подземните води от кватернерния водоносен хоризонт, а 

при ниски стоежи го дренират. Преобладаващото подхранване на реките е 

дъждовно. Максималният речен отток се проявява през февруари-април, а 

минималния през периода септември-ноември.   

Подземните природни богатства в община Раковски са предмет на 

екстензивна експлоатация за подземните води. В района са установени два 

основни водоносни хоризонта, а именно: кватернерен и плиоценски. 

Кватернерният водоносен хоризонт е безнапорен с дебелина от 15-20 м в района 



на с. Белозем до 110 м в участък „Момино“. Подхранването на водоносния 

хоризонт е от инфилтрация на води, подавани за напояване, валежни води и от 

склонови води на близките планините. Дренирането на грунтовия поток се 

извършва от притоците на р. Марица. Характеризира се като водообилен и 

средноводообилен. В плиоценски седименти са акумулирани подземни води, 

които са порови по тип и напорни по характер. Плиоценският водоносен 

хоризонт е с дебелина от 100-40 м в посока север-юг. Подхранва се главно от 

протичане на вода през разделящите водоупори или директна инфилтрация. В 

хидрогеоложко отношение двата водоносни хоризонта образуват общ водоносен 

комплекс с дебелина 150-160 м. Спрямо дебелината на водоносните пластове и 

зърнометричният им състав се определя проводимостта на комплекса – 1500-

3000 кв.м/д. 

Демографска характеристика   

Демографската ситуация в община Раковски е резултат от действието на 

фактори и влияния, които от една страна са характерни за Р България, а от друга 

специфични за територията на града и обусловени от неговото историко-

културно, социално-икономическо и демографско развитие. Съществено 

влияние оказват брачността, разводимостта, раждаемостта и смъртността, 

миграцията, полово-възрастовата, етническа, религиозна и образователна 

структури на населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в 

общината, както в количествено, така и в качествено отношение. През 2013 г. 

населението на общината наброява 26040 души, което представлява 3.8 % от 

населението на област Пловдив.   

 



 
 
 
 

В десет от общините на област Пловдив преобладава градското население, 

като в три от общините имат изцяло градско население. Градското население в 

община Раковски представлява 57.5 %, а селското 42.5 %. 

Полът е един от най-важните признаци на човека, от който зависи участието 

в естественото възпроизводство, мястото в семейството, социалния статус и 

участието в трудовия процес. Съотношението между мъжете и жените се 

определя основно от половата диференциация на смъртността и раждаемостта. 

Половата структура на населението на община Раковски се характеризира с 

превес на женското население. Съотношението за 2018 г. мъже/жени в 

абсолютен брой е 12843:13197. Представено в относителни стойности то е 49,3 : 

50,7.  

Численост и структура на населението във всяко селище: 
 

Разпределение на населението на Община Ракоескипо по пол и 
численост. 

 
 
 
 

 

 



 
Таблица на Населението 

Населено място 2016 2017 2018 
гр. Раковски 16 809 16785 16725 

с. Белозем 3953 3944 3933 
с. Болярино 316 313 312 

с. Момино село 666 664 665 

с. Стряма 3668 3663 3653 
с. Чалъкови 2004 1999 1992 

с. Шишманци 906 908 912 

Всичко за 
Общината 

28 322 28 276 28192 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Населено място Код 
към днешна дата 

26.11.2020 
Мъже Жени 

гр. Раковски 62075 8152 8559 

с. Белозем 03620 1978 1959 

с. Болярино 05270 156 164 

с. Момино село 48948 347 320 

с. Стряма 70010 1815 1829 

с. Чалъкови 80162 1008 983 

с. Шишманци 83380 461 453 



 
  

Нарушеният баланс между половете е главно за сметка на високите 

възрастови групи и не оказва пряко влияние върху процеса на възпроизводство. 

Основна причина за по-големия брой и относителен дял женско население е 

съществуващата по-високата смъртност и по-ниската  средна продължителност 

на живота при мъжете. Това на практика води до акумулиране на по-големи 

контингенти жени във високите възрастови групи. 

Важността на възрастовата структура на населението, произтича от факта, че 

хората в отделните възрасти притежават разностранни жизнени и трудови 

възможности и по различен начин участват в материалното производство и 

духовния живот в обществото. Друга важна особеност е зависимостта между 

полово-възрастовия състав на населението и естествения му прираст. Въпреки 

високия дял на младо население, процесът на остаряване на населението се 

проявява и при населението на община Раковски.  

 

 
 
 
 Полово-възрастова пирамида на община Раковски 
 

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата 

основна възрастова структура - разпределението на населението под, в и над 

трудоспособна възраст. Населението в под трудоспособна възраст заема по-



голям относителен дял в сравнение с това на областта и страната, но за сметка на 

това делът на населението в трудоспособна възраст е по-малък в сравнение със 

същия за страната и областта, като това може да доведе до недостиг на трудови 

ресурси на територията на общината. 

 
 
 
 Население в под, в и над трудоспособна възраст на Община Раковски 
 
 
 

 
 

      Образование  

Структурата на образованието в община Раковски се състои от 6 основни 

училища, 2 професионални гимназии и 7 детски градини. По-голямата част от 

тях са концентрирани в общинския център гр. Раковски. През учебната 

2008/2009г. е закрито НУ „Отец Паисий“ в с. Момино село. 

Общият брой на учениците в основните училища за периода 2010 – 2018г. 
бележи лек спад. Тенденция на нарастване се наблюдава сред броя на учениците 
от І до ІV клас. Броят на паралелките и учителите варира в малки граници. 

На територията на община Раковски има две професионални гимназии. В с. 

Белозем функционира държавно училище – професионална гимназия по селско 

стопанство. В гр. Раковски има професионална гимназия (Производство на 

кулинарни изделия и напитки ПГ „Петър Парчевич“) – общинско учебно 

заведение. Броят на учениците в професионалните гимназии през последните 

три години намалява. Педагогическият персонал като следствие също намалява. 



Териториално разпределение на учебните заведения по населени места е 

както следва: 

Учебно заведение Населено място 

Професионална гимназия по селско стопанство с. Белозем 

ПГ „Петър Парчевич“ гр. Раковски 

ОУ „Христо Ботев“ гр. Раковски 

ОУ „Христо Смирненски“ гр. Раковски 

ОУ „Гео Милев“ с.Белозем 

ОУ „Отец Паисий“ с. Стряма 

ОУ „д-р Петър Берон“ с.Чалъкови 

  

 

На територията на община Раковски функционират 7 целодневни детски 

градини.  Броят на децата за периода 2010 – 2018г. се увеличава. Броят на 

местата в детските градини се е увеличил през 2018г., като продължава да е по-

нисък от броя на децата. Педагогическият персонал също бележи слаб ръст през 

последните три години.  

По отношение на териториалното разпространение на детските градини се 

забелязва концентрация в общинския център. В селата Чалъкови, Болярино и 

Момино село няма детски градини. 

 

Детски градини Населено място 

ОДЗ „Щастливо детство“ гр. Раковски 

ОДЗ „Детелина“ гр. Раковски 

ОДЗ „Иглика“ гр. Раковски 

ОДЗ „Първи юни“ гр. Раковски 

ЦДГ „Радост“ с. Стряма 

ЦДГ „Синчец“ с. Белозем 

филиал на ЦДГ „Синчец“ с. Шишманци 

ЦДГ „Радост“ с. Стряма 

ЦДГ „Синчец“ с. Белозем 



 

Здравеопазване 

На територията на община Раковски има едно лечебно заведение за болнична 

помощ – МБАЛ „Раковски“ ЕООД с капацитет 65 места (в т.ч. Детско отделение 

- 18 легла; Неврологично - 18 легла; Вътрешно отделение - 19 легла; ОФРМ - 10 

легла). Болницата обслужва населението и на съседната община Брезово. 

Първичната извънболнична помощ се осъществява от една групова практика 

„Света Ана“ и 11 индивидуални практики. Специализираната извънболнична 

помощ се осъществява от Медицински център „Света Елисавета“ в гр. Раковски 

с филиал в с.Белозем. В община Раковски има и изграден център за спешна 

медицинска помощ - филиал към Пловдив. 

 

Община Раковски 
   

(Брой) 

Показатели 2016 2017 2018 

Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения - общо 1 1 1 

   легла 65 65 65 

   многопрофилни болници 1 1 1 

   легла 65 65 65 

Лечебни заведения за 
извънболнична помощ - общо 

1 2 2 

   легла 4 4 4 

   медицински центрове 1 1 1 

   легла 4 4 4 

   самостоятелни медико- 
диагностични и медико-
технически лаборатории 

 - 1 1 

Медицински кадри  

Лекари - общо  41 39 41 

в т.ч. Oбщопрактикуващи1 15 15 17 

Лекари по дентална медицина 13 16 15 

Медицински специалисти по 
здравни грижи 

65 70 73 



 

 

Броят на общопрактикуващите лекари към 31.12.2017г. е 17, в сравнение с 

предходната година се е увеличил. Стоматолозите към същата година са 15. По 

населени места те са разпределени както следва1: 

 Една групова практика за първична медицинска помощ „Света Анна“ в гр. 
Раковски, в която броят на общо практикуващите лекари е шест; 

 Трима са общо практикуващите лекари на свободна практика в 
гр.Раковски; 

 Осем стоматолози на свободна практика обслужват населението на града; 
Съответно хората от останалите населени места в Община Раковски се 

обслужват от: 

 с. Белозем – двама общо практикуващи лекари и двама стоматолози; 
 с. Болярино – един общо практикуващ лекар; 
 с. Момино село – един общо практикуващ лекар и един стоматолог; 
 с. Стряма – двама общо практикуващи лекари и трима стоматолози; 
 с. Чалъкови – един общо практикуващ лекар и един стоматолог; 
 с. Шишманци – един общо практикуващ лекар и един стоматолог. 

 
Обезпечеността с лекари на населението е сравнително ниска, спрямо 

останалите общини в област Пловдив. 

 
 



 
Към структурата на здравеопазването са включени и детските ясли. В община 

Раковски те са 4 – към ОДЗ „Щастливо детство“,ОДЗ „Детелина“, ОДЗ 

„Иглика“, ОДЗ „Първи юни“. И четирите са разположени в общинския център. 

Детски ясли и деца в детските ясли 

 2016 2017 2018 

Детски ясли - общо 3 4 4 

   места 79 105 104 

Деца - общо 79 105 104 

   момчета  38 62 45 

   момичета 41 43 59 

 
 

 



 

Социални услуги 

Социалните услуги се поделят на услуги, които се предоставят в общността и 

в специализирани институции. 

Предоставяни социални услуги в общността в община Раковски  

В гр. Раковски от 2007г. функционира Център за обществена подкрепа, в 

който се предоставят алтернативни социални услуги, насочени към превенция, 

социална интеграция и реинтеграция на деца в риск и техните семейства. 

Капацитетът на центъра е 57 места. Потребители на тази услуга са: деца с 

увреждания и техните родители; деца с отклоняващо се поведение; деца, 

отпадащи и отпаднали от училище; деца жертва на насилие; деца настанени в 

семейства на роднини и близки; неглижирани деца; потенциални осиновителни и 

приемни семейства; родители, нуждаещи се от подкрепа.  

 На територията на общината от 2005г. се предоставя и услугата Домашен 

социален патронаж. Услугата се предоставя на самотно живеещи лица в 

пенсионна възраст и лица с увреждания и включва: 

 Приготвяне и ежедневна доставка на топла храна в дома на 

потребителите; 

 Посещение на санитари по предварително изготвен график; 

 Съдействие от социалните работници при подготовка на документи за 

ТЕЛК, настаняване в специализирани социални заведения и други 

социални помощи, както и на инвалидни помощни средства. 

Към Дирекция „Социално подпомагане“ Раковски е създаден отдел „Закрила 

на детето“ и се предоставя социална услуга по Програма „Асистенти на хора с 

увреждания” – дейности „Личен асистент” и „Социален асистент”.  

По проект „Подкрепа за достоен живот“, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от ЕСФ на ЕС, за периода 2008-2011г. се предоставя услугата 

„Личен асистент“. В проекта са включени  лица с трайни увреждания, с 



невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа/ 

обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, които да отговарят на конкретни 

изисквания.  

Община Раковски приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда 

за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и 

самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен 

помощник” – фаза 2, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”. По проекта бяха обгрижвани 28 лица с увреждания, а работа бе 

осигурена на 7 домашни помощници и 7 социални асистенти.  

Дейността „Социален асистент“ цели осигуряване на заетост на безработни 

лица за задоволяване на ежедневни потребности, организиране на свободното 

време на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, както и 

осъществяване на дейности за тяхното социално включване.  

„Домашен помощник“ е лице, предоставящо услуги в домашни условия, 

насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и 

приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. 

Община Раковски финализира проект „Защитено жилище – Раковски”, 

който е част от националната политика по деинституционализация. Проектът е 

одобрен с договор за безвъзмездна финансова помощ БФП BG161PO001/1.1-

12/2011/045 между Община Раковски и Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007-2013г.”, финансирана от ЕС чрез ЕФРР. Целта на жилището е да 

се осигури включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на хора със 

специални потребности, уют и удобство. 

 
Обща характеристика на икономиката  

Основно значение за развитието на община Раковски има динамиката и 

качеството на икономическото и развитие. Състоянието на икономиката на 

общината се определя от много и разнородни по характер фактори, които 

оказват влияние върху състоянието и възможностите, които стоят пред 

общината. Такива са макроикономическа рамка, историческо развитие, 

природни ресурси, външни инвестиции, демографски процеси и други.   



Икономиката на общината се характеризира с разнообразна отраслова и 

териториална структура, добра инфраструктура за обслужване на икономиката, 

добри възможности за преработка на суровините, произвеждани на територията 

на общината, добре подготвени кадри. 

Икономическият профил на община Раковски е индустриално насочен. 

Предприятията са специализирани главно в химическата индустрия, шивашката 

и хранително-вкусовата промишленост. Важно значение на местната икономика 

има и земеделието, като се произвеждат зърнени и технически култури, плодове 

и зеленчуци, застъпени са също и свине- и говедовъдството. Икономическият 

облик на Община Раковски се допълва от предприятия в сектори търговия, 

услуги, строителство и транспорт.   

Най-важна за развитието на общината е индустриална зона Раковски.  

През 2012г. броят на предприятията в община Раковски формират дял от 

2,2% от предприятията в област Пловдив, а произведената продукция е 7,4% от 

тази на областта.  

Активните предприятия в общината са 754 бр. В периода 2015-2019 г. броят 

им нараства с близо 11%. Това нарастване се отразява върху значително 

увеличаване на произведената продукция, приходите от дейността на 

предприятията и нетните приходи от продажби (НПП). Нетните приходи от 

продажби са се увеличили с 62% през изследвания период. 

Икономическите дейности, които водят до това увеличение:  

 Увеличен брой на предприятията в сферата на Селско, горско и рибно 

стопанство с 23% води до увеличение на НПП в сектора с около 9%;  

 Увеличен брой на предприятията от преработващата промишленост с 5 бр. 

води до нарастване на НПП в сектора с 64%; 

 В сектор Строителство се наблюдава рязък спад в НПП през 2011г. в 

сравнение с 2010г. при равен брой предприятия за двете години. През 

2017г. броят на предприятията е нараснал с 8бр. (30%) и това води до 

значително увеличаване на НПП – с почти 30% в сравнение с 2010г.; 



 Незначително е увеличението на предприятията в сектор Търговия; 

ремонт на автомобили и мотоциклети – 2,6%, което е довело до 

увеличение на НПП в сектора с 58%. 

Икономически дейности (А21) Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Брой Хиляди левове 
2016 година 

     
ОБЩИНА РАКОВСКИ 672 362 478 492 415 456 925 
Селско, горско и рибно стопанство 94 52 192 62 134 51 545 
Преработваща промишленост 80 269 220 299 511 285 381 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

.. - - - 

Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

.. .. .. .. 

Строителство 19 4 432 4 542 3 498 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

340 20 806 109 266 100 043 

Транспорт, складиране и пощи 19 2 842 2 849 2 818 
Хотелиерство и ресторантьорство 36 1 270 1 818 1 809 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

4 165 166 165 

Операции с недвижими имоти 6 .. .. .. 
Професионални дейности и научни 
изследвания 

25 .. .. .. 

Административни и спомагателни 
дейности 

4 1 266 1 266 1 266 

Образование .. .. .. .. 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 

18 3 072 3 109 3 069 

Култура, спорт и развлечения 5 674 675 670 
Други дейности 18 489 494 491 
 

2017 година 



     
ОБЩИНА РАКОВСКИ 722 639 966 788 731 738 088 
Селско, горско и рибно стопанство 116 63 259 80 928 62 594 
Преработваща промишленост 87 521 681 561 687 538 962 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

4 - .. - 

Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

5 .. .. .. 

Строителство 19 2 677 2 860 1 919 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

344 32 315 121 427 113 501 

Транспорт, складиране и пощи 20 3 426 3 500 3 400 
Хотелиерство и ресторантьорство 39 1 323 2 389 2 332 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

7 184 186 183 

Операции с недвижими имоти 8 .. .. .. 
Професионални дейности и научни 
изследвания 

22 .. .. .. 

Административни и спомагателни 
дейности 

3 2 034 2 034 1 938 

Образование 3 64 64 64 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 

19 3 254 3 262 3 232 

Култура, спорт и развлечения 5 658 659 648 
Други дейности 21 188 193 173 
 

2018 година 
     
ОБЩИНА РАКОВСКИ 754 846 393 1 014 376 970 439 
Селско, горско и рибно стопанство 122 58 408 73 333 56 423 
Преработваща промишленост 85 727 193 664 212 648 422 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

8 1 295 1 295 1 293 

Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 

4 .. .. 2 652 



възстановяване 

Строителство 27 3 103 5 106 4 945 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

349 37 387 248 752 239 732 

Транспорт, складиране и пощи 21 3 242 3 390 3 159 
Хотелиерство и ресторантьорство 41 1 363 2 126 1 994 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

6 192 223 223 

Операции с недвижими имоти 7 439 443 437 
Професионални дейности и научни 
изследвания 

26 .. .. 3 970 

Административни и спомагателни 
дейности 

7 2 563 3 906 2 525 

Образование 4 119 119 119 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 

21 3 947 3 961 3 942 

Култура, спорт и развлечения 5 452 469 382 
Други дейности 21 225 233 221 
  

    
     

 
Структурата на организациите по икономически дейности през 2017г. 

показва, че най-много на брой предприятия работят в сектори Търговия; ремонт 

на автомобили и мотоциклети (349 бр.) и Селско, горско и рибно стопанство 

(122 бр.) – общо 62% от всички предприятия. 

 



 
Брой предприятия по икономически дейности в община Раковски 
 

 
 

Нетни приходи от продажби (хил. лв.) на стопански единици в община 
Раковски 

Индустриална зона „Раковски“ 

От 2004г. на територията на Община Раковски функционира първата 

индустриална зона в България, предлагаща данъчни преференции за 

установяване на производства – 100% преотстъпване на данък печалба за лицата, 

извършващи производствена дейност в региони с висока безработица(според чл. 

61– д от ЗКПО).  

„Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) обединява 6-те индустриални зони в 
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района на Пловдив – индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона 

„Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен” и в начален етап на развитие 

– парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, индустриална зона и 

високотехнологичен център „Тракия” и агро център „Калояново”. До момента 

ТИЗ има реализирани 1 милиард евро инвестиции.   

ТИЗ е публично-частна инициатива. По идея на сдружение „Инвестиционна 

инициатива”, през май 2013 г., кметовете на 8 общини (Пловдив, Раковски, 

Марица, Родопи, Куклен, Асеновград, Първомай, Стамболийски) подписват 

договор за сътрудничество с цел развитие на регион Пловдив чрез подобряване 

на бизнес средата. 

Индустриална зона Раковски е разположена в землището на село Стряма 

върху площ от 1 000 000 м² (застроена площ 815 000 м²), отстои на 14 км от 

областния град Пловдив, на 8 км от автомагистрала Тракия и на 25 км от летище 

Пловдив. Зоната разполага с необходимата инфраструктура – електрозахранване, 

водоснабдяване, канализация, оптични комуникации и асфалтов път. През 

територията на село Стряма преминава южният пръстен на Магистрален 

газопровод с капацитет 15 000 м3/ч. Трасето се намира в непосредствена близост 

до терена на индустриална зона Раковски.  



 
 
 
 
 

Предмет на дейност на индустриалната зона по регистрация е изграждане, 

подобряване и експлоатация на съществуващата инфраструктура в индустриални 

зони, вкл. за изграждането или подобряване на пътища, транспортни терминали 

и комуникационни връзки, благоустройствени мероприятия, вкл. сметосъбиране, 

сметоизвозване, снегопочистване, рекламно-консултантска дейност, 

посредничество, представителство, комисионерство и др.   

В индустриална зона Раковски се предоставя земя с променен статут, готов за 

индустриално строителство, с издадени необходими първоначални 

разрешителни за строителна дейност. Предлагат се и услуги по проектиране и 

строителство на промишлени производствени средства в съответствие със 

спецификации на инвеститора; строителство на промишлени производства 

според лизингова схема с банково финансиране; даване на производствени 

сгради под наем или закупуване; административни услуги и др.  

По данни от Икономически годишник на регион Пловдив, 2014 (Търговско-

промишлена камара Пловдив) в индустриална зона Раковски са застъпени: 



 Индустрии: автомобилостроене, битова химия, текстил, логистика, 

хранително-вкусова, енергийно оборудване; 

 Инвеститори - 17: William Hughes, ABB, Kaufland, Feinjersey, Lampshades, 

Lunatone, Рубикон, Интерцитрус, Сиджи транс, Percotex, Zobele, Magna 

Powertrain Plovdiv, Brunata International, Sweet World, ЗБЕ, Sofiawax, 

Уником; 

 В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са 3 нови 

обекта. 

 

Според „Колиърс Интернешънъл“ това е „най-успешният досега за България 

логистичен проект“. „Раковски“, освен че е една от първите и най-

бързоразвиващите се индустриални зони в страната, разполага с най-високата 

концентрация на чуждестранни инвеститори.  

 

Бъдеща железопътна връзка, която ще свързва „Индустриална зона Марица“, 

„Индустриална зона Раковски“, „Централна гара, гр. Пловдив“, „Ж.П гара 

Тракия“, „Ж.П гара Филипово“, е необходима за развитието на икономиката на 

района. През следващите 10 години се предвижда новооткритите работни места 

в тези обекти да достигнат 10 000, които без транспортна инфраструктура ще 

бъдат затруднени.  

Анализ на икономиката по отрасли 

Индустрия 

Преработващата промишленост в Община Раковски е представена от 

дейностите при производство на хранителни продукти, облекло, изделия от 

пластмаса, изделия от дървен материал, рафинирани нефтопродукти, вар, 

асфалтобетонови, бетонови смеси и елементи и др. 

„ИНСА” ООД е сред водещите български фирми в областта на химията. 

Големи инвестиции са направени в производствена база (град Раковски) и в 



рафинерия в землището на с.Белозем с терминал за нефт и нефтопродукти. 

Фирмата произвежда смазочни масла за различни направления от 

промишлеността, автомобилния транспорт, корабни масла и технологични 

течности, енергетични и хидродинамични масла, консервационни продукти и др.  

„ИНСА ОЙЛ” ООД разполага със собствена индустриална база на площ от 

над 300 декара и е специализирана в производство и търговия с петролни 

продукти. В производствената й листа са включени богата гама лаково-

бояджийски материали, широк спектър смазочни масла за двигатели с вътрешно 

горене, трансмисионни и индустриални масла.  

В леката промишленост добре застъпени на територията на община Раковски 

са шивашката и хранително-вкусовата промишленост. Заетост на голяма част от 

трудоспособното население на община Раковски предоставят фирми „Легия“ 

АД, „Интекс-99“ АД и „Верек Стил“ ООД, специализирани в производството на 

детска и дамска конфекция.  

Редица предприятия в общината работят в направление хранително-вкусова 

промишленост. Бизнесът е ориентиран към затваряне на производствения цикъл 

– отглеждане на суровината, нейната преработка, превръщането й в продукт и 

разпространението й в търговската мрежа („Рубикон” ЕООД, „Шери” ООД и 

др).   

Добре застъпено е хлебопроизводството. Частните производители се налагат 

трайно на пазара в общината и извън нея.  

През 2009 г. влиза в експлоатация Завод за битови отпадъци в с. Шишманци 

и започват да функционират Инсталация за биологично разграждане по закрит 

способ и Депо за неопасни отпадъци. 

 
Име на предприятие Сфера на дейност Населено място 

„АГРОЙОКОН -92“ ООД  Производство, преработка и 
търговия със селскостопанска 
продукция, производство на 
краве мляко и търговия с живи  
животни 

Гр. Раковски 



„ВЕРЕК СТИЛ“ ООД Шивашка промишленост Гр. Раковски 

„ГРИПС“ ООД Производство на PVC 
облицовки 

Гр. Раковски 

„ГАРД ИНВЕСТ“ ЕООД Производство и продажба на 
оранжерийни зеленчуци 

Гр. Раковски 

ЕТ „ЕФЕКТ – Йосиф 
Костов“ 

Производство на каучукови 
изделия 

Гр. Раковски 

„ЕКОСТРОЙ“ ООД Строителни и ремонтни 
дейности, поддържане, ремонт, 
модернизация и реконструкция 
на пътни мрежи, водопроводи 
и друга комунална дейност 

Гр. Раковски 

„ИНСА“ ЕООД Производство на моторни 
масла, бои, лакове и 
разредители 

С. Белозем 

„ИНСА ОЙЛ“ Производството и търговията с 
петролни продукти 

С. Белозем  

„ИНТЕКС-99 СТАФ“ АД Шивашки цех  

„КАДАНС – 2“ ООД  Месопреработка Гр. Раковски 

„КОНПАКС“ ООД Производство и търговия с   
конфитюри, мармалади и 
термостабилни джемове 

Гр. Раковски 

„ЛЕГИЯ“ АД Производство и търговия на 
мъжко, дамско и детско 
облекло 

Гр. Раковски 

ЕТ „Луиджо Луков” Дървообработващата и 
мебелна промишленост 

Гр. Раковски 

„МАСИВ - 4“ ООД Бетоновъзел Гр. Раковски 

„РУБИКОН” ЕООД  Производство на хляб, хлебни 
изделия, кетчуп, майонеза, 
сосове, верига от магазини за 
хранителни стоки и ресторанти 

Индустриална 
зона, с. Стряма 

„СНЕП“ ООД Производство на млечни 
продукти 

Гр. Раковски 

„ТРАКИЯ РМ“ ЕООД  Вътрешен товарен и 
пътнически превоз 

 

„ХЕМАКО БЪЛГАРИЯ” 
ООД 

Производство на сливов мус Гр. Раковски 

„ЦИМА 99“ ООД  Производство на конфитюри и 
мармалади 

С. Стряма 

„ШЕРИ“ ООД Производство и търговия с Гр. Раковски 



 хранителни стоки 

„ЕГЕР” Търговия на горива и смазочни 
материали 

Гр. Раковски 

„ИМБО” ООД Производство и търговия с 
керамични и бетонови изделия, 
стоки за потребление, 
промишлени стоки, 
селскостопанска продукция и 
цветя 

Гр. Раковски 

„АПИМЕЛ ОРГАНИК” 
ООД 

Пчеларство Гр. Раковски 

Градински център 
„АЗАЛИЯ” ЕООД 

Търговия на едро и дребно с 
растения, услуги по 
озеленяване, растениевъдство 

Гр. Раковски 

ЕТ  „СТАЙЛИНГ-ИРИНА 
АРЛАШКА”  

Търговия на дребно с облекла Гр. Раковски 

„БИАТИ-БГ” Търговия  със строителни 
материали и услуги  

Гр. Раковски 

„ГРАНД АГРО”  Производство на 
селскостопански, хранителни и 
нехранителни стоки 

Гр. Раковски 

ЕТ  „БЯГ – ЙОВКО 
СТОЙКОВ”  

Търговия на дребно с 
автомобилни горива   

Гр. Раковски 

ЕТ „МИЛЕНИУМ ЦВЕТ – 
2000 - ЙОВКО АЙЛОВ” 

Производство и търговия с  
цветя и растения 

Гр. Раковски 

„КАМО” ЕООД Производство и продажба на 
облекло 

Гр. Раковски 

„АЛЕКСИОПОЛ” ООД Търговия на дребно с хляб, 
хлебни, захарни и сладкарски 
изделия 

Гр. Раковски 

ЕТ „МОНИНГ – 
СЕРАФИМА АНТОНОВА” 

Търговия на едро с алкохолни 
и други напитки 

Гр. Раковски 

 
 

Селско стопанство 

Земеделието е традиционен отрасъл за община Раковски. В него е заета 

преобладаваща част от активното население. То се специализира в 

производството на зърнено-житни култури, зеленчуци, свиневъдство и 

говедовъдство.  



Общината разполага със сравнително добри ресурси за развитие на 

земеделието – плодородни почви, благоприятни климатични условия за 

отглеждане на разнообразни видове култури. За реализация на своята продукция 

селскостопанските производители могат да използват пазара в град Раковски, 

който е най-големият пазар за селскостопански животни в страната. Освен 

местния пазар се използват зеленчуковите борса в селата Първенец и 

Плодовитово, областния град Пловдив и столицата. 

Общата площ на землището в Община Раковски е 263977,127 дка. Най-

голяма е площта предназначена за нуждите на селското стопанство, заемаща 

233611,259 дка или 88.5 % от общата площ на землището. За нуждите на 

горското стопанство се използват 5023,1 дка, представляващи 1.9 % от общата 

площ на землището.  

По данни от Общинска служба по земеделие гр.Раковски, земите с начин на 

трайно ползване – ниви, оризища, овощни градини, пасище, мера имат следната 

площ и дял: 

Начин на трайно ползване Площ в дка Площ % 

Нива  168920,8 64 
Оризище  8149,4 3 
Овощна градина 6237,2 2,4 
Пасище, мера 22926,6 8,7 

 
 

От зърнените и техническите култури най-голям дял засети площи и производство 

има пшеницата, следвана от зимна маслодайна рапица.  

 2015 2016 2017 

 Пшеница 

Засети площи, дка 32 024 34 420 34 200 

Производство, тон  11 209 9 638 11 200 

Среден добив, кг/дка  350 280 340 

 Ечемик 

Засети площи, дка 2 960 3 700 5 700 

Производство, тон  1 010 850 2 000 



Среден добив, кг/дка  341 271 351 

 Ръж 

Засети площи, дка 50 - - 

Производство, тон  10 - - 

Среден добив, кг/дка  200 - - 

 Тритикале 

Засети площи, дка 2 000 1 800 500 

Производство, тон  580 540 175 

Среден добив, кг/дка  290 300 350 

 Зимна маслодайна рапица 

Засети площи, дка 17 952 17 900 14 000 

Производство, тон  4 488 2 608 2 770 

Среден добив, кг/дка  250 200 200 

 Маслодаен слънчоглед 

Засети площи, дка 9 100 10 600 23 000 

Производство, тон  1 359 1 700 3 576 

Среден добив, кг/дка  180 160 160 

 Царевица на зърно 

Засети площи, дка 3 000 7 880 4 700 

Производство, тон  1 500 2 450 2 805 

Среден добив, кг/дка  500 351 800 

 
В периода 2014-2017 се наблюдават следните изменения в площите и 

производството на зърнени и технически култури: 

 площта засята с пшеница леко нараства, а производството остава с 

приблизително същите стойности; 

 значително нарастват площта и производството на ечемик; 

 ръж през последните две години не се произвежда; 

 значително намалява площта и производството на тритикале; 

 около 20% намалява площта, засята със зимна маслодайна рапица, докато 

производството намалява с около 40%; 

 над два пъти нарастват площите, засети с маслодаен слънчоглед, също и 

производството; 

 с над 50% нарастват площите, засети с царевица, също и производството 

на царевица. 



 

В селското стопанство на община Раковски функционират различни форми на 

организация на производство. Преобладават дребни еднолични стопани с 

относително малки участъци земя, но са създадени условия за окрупняване на 

земите и обработването им с тежка механизирана техника. 

Търговия и услуги 

Търговското обслужване в община Раковски се осъществява от голям брой 

малки частни фирми. Търговските обекти на територията на общината към 

31.12.2017г по вид са следните: 

 
 

Услугите, които се предлагат на територията на общината са: счетоводни, 

правни; данъчни консултации; фризьорски услуги; ремонт на битови 

електроуреди; авторемонтни и тенекеджийски услуги; ветеринарни услуги; 

полагане на облицовки и настилки; монтажни работи на сглобяеми конструкции 

от пластмаси за сгради; Web портали; финансови услуги; заведения за 

обществено хранене и развлечения и др. 

На територията на град Раковски, кв. Секирово, е разположен неделен стоков 

пазар. В него са обособени две зони – едната предлагаща стоки за бита, дома, 

селското стопанство и селскостопанска продукция, а в другата зона е обособен 

животински пазар. Предлагат се всички видове птици и животни. На 

територията на пазара и около него има открити заведения, предлагащи храна и 

напитки.В община Раковски не функционират средства за подслон (хотели, 

къщи за гости и др.). Дейност в общината развиват 11бр. ресторанти, 9бр. кафе 

аператива, една механа и една дискотек 

Видове търговски обекти Брой

СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО 398
   Будки и сергии в стационарната търговска мрежа 12
   Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) 3
   Складове - магазини 28
   Бензиностанции 8
   Газостанции 5
Магазини и павилиони - общо 342
   Магазини и павилиони за храни,напитки и тютюневи изделия 169
   Магазини и павилиони за нехранителни стоки 173



II. ПРОФИЛ НА РИСКА 

 

Разработването на плана за защита при бедствия, съгласно чл.65а, ал.1, е 
организирано от кмета на общината.  

С приемането от общинския съвет и подписването му от Кмета на 
общината, Планът за защита при бедствия е въведен в изпълнение. 

 1.Въвеждането плана в действие се извършва със заповед на кмета на 
общината при: 

a).Обявяване бедствено положение за цялата или част от територията на 
общината. 

б).Възникване на бедствие на територията на общината въз основа на 
прогнозата за развитието му и възможните резултати от прилагането на 
различни защитни мерки. 

Копие от заповедта се изпраща незабавно до областния управител и 
министър на вътрешните работи. 

2.Въвеждане плана в действие се извършва и със заповед на областния 
управител при обявяване на бедствено положение за цялата или част от 
територията на областта. 

Националният план за защита при бедствия се въвежда в действие от 
министър-председателя при обявяване на бедствено положение на територията 
на повече от една област или при обявяване на бедствено положение на 
територията на една област или община, когато силите и средствата, предвидени 
в областния план за защита при бедствия не са в състояние да се справят с 
възникналата ситуация. 

 

 

 

 

 

 

 



Списък на опасностите, касаещи СНРБ могат да бъдат: 

Източник на риск Области на вредните последствия 
Опасности Социални Последствия 

за 
Икономическ
и 

Последствия 
за 

 последствия инфраструкту загуби околната 
среда 

 (С) рата (И) (З) (О) 

1. Наводнение • • • • 
2. Земетресение • • •  
3. Снежна буря   •  
5. Горски пожар   • • 
6. Свлачище • • • • 
7. Прекъсване на     
доставките на основна   •  
стока/услуга     
8. Инциденти с опасни     
Материали (разливане 
и замърсяване) 

  • • 

9. Пожар - градски  • •  
условия   
10. Голяма 
транспортна 
катастрофа 

•  •  

 
1. Критерии за последствията: 

Ниво Описание Детайлно описание 
1 Незначителн

и 
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 Катастрофал
ни 

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

2. Критерии за вероятност:  



Ниво Описание Детайлно описание Индикативен 
среден период 
на 
повторяемост 

Индикативна 
честота 

 

A Много 
вероятно 

Очаква се да възникне 
в 

повечето случаи. 
(Много документирани 

събития и 
доказателствени факти) 

< 1 година Един или 
повече пъти в 
годината 

 
 

B Вероятно Вероятно е да възникне 
в повечето случаи. 

(Много документирани 
събития. Случили се в 

близкото минало 
събития в други 

съпоставими 
области/общини/терито

рии. Голяма 
възможност, причина 

или условие за 
възникване.) 

<10 години Един или 
повече пъти на 

10 години 

 

C Възможно Може да възникне в 
даден момент. (Малък 
брой документирани 

събития. 

<100 години Един или 
повече пъти на 
100 години 

 

  Случили се в близкото 
минало събития в други 

съпоставими 
области/общини/терито

рии. Малка 
възможност, причина 

или условия за 
възникване.) 

  



D Малко 
вероятно 

Може би ще възникне в 
даден момент. (Много 
малко документирани 

събития или 
доказателствени факти; 
Няколко случили се в 

близкото минало 
събития в 

други съпоставими 
области/общини/терито

рии. Много малка 
възможност, причина 

или условия за 
възникване.) 

<1000 години Един или 
повече пъти на 

1000 години 

E 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/терито

рии. 
Изключително малка 
възможност, причина 

или условия за 
възникване.) 

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

 



 

Качествена матрица на риска 

За представяне на качествената оценка на риска се използва матрица за 
анализ на риска, определена от два фактора: вероятност и последствия 
(показаната на фиг. 2 качествена Качествена матрица на риска 

За представяне на качествената оценка на риска се използва матрица за 
анализ на риска, определена от два фактора: вероятност и последствия 
(показаната на фиг. 2 качествена матрица за анализ на риска е получена от 
комбинацията на Таблица № 2 и 3). Нивата на риск в матрицата на фиг. 2 са 
модификация на матрицата на риска в БДС ISO 31010: „Управление на риска - 
методи за оценяване на риска". 

 

 

 

 

 

Връзка между годишен шанс и среден период на повторяемост: 
 
Годишен шанс 

 
Среден период на повторяемост 

99.995 % 0.1 години (средно 10 събития за година) 

87 % 0.5 години (средно 2 събития за година) 
63 % 1 година (средно 1 събитие за година) 
20 % 5 години (средно 1 събитие за 5 години) 
10 % 10 години (средно 1 събитие за 10 години) 
5 % 20 години (средно 1 събитие за 20 години) 
2 % 50 години (средно 1 събитие за 50 години) 
1 % 100 години (средно 1 събитие за 100 години) 
0.5 
% 

200 години (средно 1 събитие за 200 години) 

0.2 
% 

500 години (средно 1 събитие за 500 години) 

0.1 
% 

1000 години (средно 1 събитие за 1000 години) 

0.01 % 10 000 години (средно 1 събитие за 10 000 години) 



 1 
Незначителни 

2 
Малки 

3 
Умерени 

4 
Големи 

5 
Катастрофални 

 

 

Фиг.2. Качествена матрица на риска 

В края на този етап (завършването на анализа на риска), 
идентифицираните рискове от СНРБ се класифицират в четири нива: 
Екстремно, Високо, Умерено и Ниско. 

Екстремно ниво на риск - това са класифицираните основни или 
критични рискове, на които трябва да се обърне специално внимание и да се 
предприемат мерки за тях с висок приоритет. Това означава, че трябва да се 
планират и изпълнят приоритетно мерки за намаляване или отстраняване на 
тези рискове, както и включването им в ПЗБ - разработване на планове за 
реагиране при конкретни специфични опасности, планиране и провеждане на 
учения и тренировки за тези опасности, въвеждане на наблюдение за нивото на 
риск през определен интервал от време. 

Високо ниво на риск - това са класифицираните значими рискове, с 
достатъчно голям потенциал на вредните последствия, за което трябва да се 
предприемат приоритетно мерки за тях. Това означава, че трябва да се 
планират и изпълнят мерки за намаляване или отстраняване на тези рискове, 
както и включването им в ПЗБ, планиране и провеждане на учения и 
тренировки, въвеждане на наблюдение за нивото на риск през определен 
интервал от време. 

Умерено ниво на риск - това са класифицираните по-малко значими 
рискове. Това означава, че тези рискове трябва да бъдат наблюдавани за да се 

Вероятност Последствия 

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      
 Ниско Ниско Ниско Умерено Умерено 

рядко      



гарантира, че за същите са предприети подходящи мерки и са взети предвид 
при планирането и разработването на ПЗБ. 

Ниско ниво на риск - справянето с тези рискове може да бъде предмет на 
планирането на отделните компетентни органи или на ПЗБ и същите следва да 
се наблюдават, в случай че при последваща оценка на риска може да има 
промяна и те да попаднат в по-високо ниво на риск. 

При класификацията най-вероятно ще има по няколко риска от всяко 
ниво и трябва да се определи реда по който те трябва да бъдат третирани. 

 от 
населението 

от 
населението 

населението 
на 

населението 
на 

населението 
на 

 на 
територията 

на 
територията 

територията 
на 

територията 
на 

територията 
на 

 на на общината/обл
аст 

общината/обл
а- 

общината/обл
а- 

 общината/обл
а- 

общината/обл
а- 

та стта стта 

 стта стта    
Потенциален 
брой 

Тежки Тежки Тежки Тежки Тежки 

на сериозно наранявания* наранявания* наранявания* наранявания* наранявания* 
пострадалите 
или 

на по-малко 
от 

съпътстващи съпътстващи съпътстващи съпътстващи 

заболелите 1 на 10 000 дългосрочна дългосрочна дългосрочна дългосрочна 

Ниво 1 2 3 4 5 
 
Описание 

 
Незначителни 

 
Малки 

 
Умерени 

 
Големи 

 
Катастрофалн
и 

 
Критерии 

 
Детайлно описание на последствията 

 
СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Потенциален 
брой на 
загиналите 

 
Потенциален 
брой на 
смъртни 
случаи 
непосредстве
но 
причинени от 
опасното 
събитие 
(бедствие): < 
1 на 

10 000 000 
души 

 
Потенциален 
брой на 
смъртни 
случаи 
непосредстве
но 
причинени от 
опасното 
събитие 
(бедствие): > 
от 1 на 10 
000 000 души 

 
Потенциален 
брой на 
смъртни 
случаи 
непосредстве
но 
причинени от 
опасното 
събитие 
(бедствие): 
> 1 на 1 000 
000 
души от 

 
Потенциален 
брой на 
смъртни 
случаи 
непосредстве
но 
причинени от 
опасното 
събитие 
(бедствие): > 
1 на 100 000 
души от 

 
Потенциален 
брой на 
смъртни 
случаи 
непосредстве
но причинени 
от опасното 
събитие 
(бедствие): > 
1 на 10 000 
души от 



000 или или или или 
 души от 

населението 
на 

трайна трайна трайна трайна 
 неработоспо- неработоспо- неработоспос

обн 
неработоспо- 

 собност собност на ост на повече 
от 

собност на 

 територията 
на 

  1 на 100 000  

 общината/обл
а- 

на по-малко 
от 

повече от повече от 

 стта, 1 на 10 000 
000 

1 на 1 000 000 души от 1 на 10 000 
души 

 или души от души от населението 
на 

от 
населението 

 сериозни населението 
на 

населението 
на 

територията 
на 

на 
територията 

 територията 
на 

територията 
на 

общината/обл на 

 наранявания* 
* 
на по-малко 
от 

общината/обл общината/обл  общината/обл 

    или  
 1 на 1 000 000   Броят на 
 души от 

населението, или или сериозни 
 сериозни сериозни наранявания* 

*, 
пострадалите 

 или наранявания* 
*, 

наранявания*
*, 

повече от надхвърля 

 повече от повече от 1 на 10 000 
души 

възможности
те 

 малки 1 на 1 000 000 1 на 100 000 от 
населението. 

на наличните 

 наранявания*
** 

души от 
населението. души от Броят на здравни 

ресурси 
 на хора населението. пострадалите на 

територията 
  Броят на Броят на надхвърля на цялата 

страна за 
оказване на 

  пострадалите 
е във 

пострадалите 
може да 

възможности
те на 
наличните 

медицинска 

  възможности
те 

надхвърли здравни 
ресурси 

помощ. 
Здравните 

  на наличните възможности
те 

в областта. 

      



      
  здравни 

ресурси 
на наличните Здравни 

ресурси 
ресурси на 
територията 
на 

  в областта. здравни 
ресурси 

от други 
области, 

  в областта. трябва да 
бъдат 

цялата страна 
трябва да 
бъдат 

    ангажирани. 
    ангажирани. 

Потенциален 
брой 

 Броят на До 100 До 1000 Повече от 
1000 

на хората, 
засегнати 

 евакуираните
/ 

евакуирани / евакуирани / евакуирани / 

непосредствен
о от 

 преместените 
и 

преместени и преместени и преместени и 

опасното 
събитие 

 временно временно временно временно 

(бедствие)  настанени 
лица 

настанени 
лица 

настанени 
лица. 

настанени 
лица. 

  за период < 
72 

за период от Броят на Необходима е 

  часа е във няколко дни 
до 

преместените 
и 

външна 
помощ. 

  възможности
те 

седмици. временно  

  на местните Броят на настанени 
лица 

 

  власти. Не е преместените 
и 

надхвърля  

  необходима временно възможности
те 

 

  външна 
помощ. 

настанени 
лица може да 
надхвърли 
възможности
те на 
местните 
власти. 

на местните 
власти. 
Необходима е 
външна 
помощ. 

 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА 
Материални 
щети 

Никакви или Малки щети 
по 

Умерени 
щети по 

Високо ниво 
на 

Повечет
о от 

 малки щети. сградите. сградите и щети по 
сградите 

сградите 
и 

   инфраструкт
у- 

и 
инфраструкт
у- 

инфраст
рукту- 

   рата. рата. рата са 



сериозно 
     повреде

ни. 

Прекъсване на Ограничени Леки 
смущения, 

Тежки Много 
сериозни 

Изключи
телно 

доставките на смущения, намаляване 
на 

смущения, смущения, сериозни 

основни намаляване на доставките 
на 

намаляване 
на 

намаляване 
на 

смущени
я, 

стоки/услуги доставките на основни доставките 
на 

доставките 
на 

намаляв
ане на 

 основни стоки/услуги 
в 

основни основни доставки
те на 

 стоки/услуги в размер < 
30%. 

стоки/услуги 
в 

стоки/услуги 
в 

основни 

 размер < 10%. Засегнато е размер < 
50%. 

размер < 
80%. 

стоки/ус
луги в 

  население на Засегнато е 
част 

Засегната е размер < 
100%. 

  малка част от от 
населението 

голяма част 
от 

Засегнат
а е по- 

  територията 
на 

на средна до населението 
на 

голямата 
част от 

  областта/ голяма част 
от 

територията 
на 

населени
ето 

  общината територията 
на 

областта/ на 
територи
ята 

   областта/ общината. на 
областта
/ 

   общината  общинат
а. 

 
ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ 
Загуба на 
стопанска 

Икономически Икономически Икономическ
и 

Икономичес
ки 

Икономиче
ски 

дейност и 
/или 

спад на спад на спад на спад на спад на 

стойност на стопанската стопанската стопанската стопанската стопанскат
а 

активите дейност дейност дейност дейност дейност 
 и / или и / или и / или и / или и / или 
 загуба на активи загуба на активи загуба на загуба на загуба на 



активи активи активи 
 на стойност на стойност на стойност на стойност на 

стойност 
 < 0.003% > 0.003% > 0.03% > 0.3% > 3% 
 от брутния от брутния от брутния от брутния от брутния 
 вътрешен вътрешен вътрешен вътрешен вътрешен 
 продукт в продукт в продукт в продукт в продукт в 
 съответната съответната съответната съответната съответнат

а 
 община/област. община/област. община/облас

т. 
община/обл
аст. 

община/об
ласт. 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Загуби на Няма Малки Малки Малки Трайно 
биологични 
видове 

увреждания за увреждания 
за 

увреждания 
за 

увреждания 
за 

унищож
аване на 

и/или 
естествения 

екосистемите. екосистеми и екосистеми и екосистеми и екосисте
мата или 

ландшафт  биологични биологични биологични биологи
чни 

  видове от видове от видове от видове 
от 

  регионално национално национално местно, 
  значение. значение значение регионал

но или 
   и/или и/или национа

лно 
     значение 
   значителни значителни 
   загуби или загуби или и/или 
   увреждане на увреждане на тежки 
   екосистемата 

или 
екосистемата 
или 

уврежда
ния за 

   на 
биологични 

на 
биологични 

екосисте
мата или 

   видове от 
местно 

видове от биологи
чни 

   или 
регионално 

регионално видове 
от 

   значение. значение регионал
но или 

    и/или тежки национа
лно 

    увреждания 
за 

значение 

    екосистемата и/или 



или 
    биологични значител

ни 
    видове от 

местно 
загуби 
или 

    или 
регионално 

уврежда
не на 

    значение. екосисте
мата или 

     на 
биологи
чни 

     видове 
от 

     национа
лно 

     значение
. 

Поражения за Незначителни Малки Умерени Големи Катастро
фални / 

околната среда екологични екологични екологични екологични непопра
вими 

 щети. щети. щети. щети. екологич
ни 

     щети. 
 
Критерий „ Управляемост " 

Управляемостта включва, както определяне на трудността на управление 
на риска от съответната опасност, така и определяне на текущото ниво на 
управление чрез превенция, готовност, реагиране и възстановяване. Нивото на 
трудност може в някои случаи да бъде обратно пропорционално на положените 
усилия по управлението на съответния риск, особено където опасността 
изглежда прекалено голяма. Обратно, много големи могат да бъдат положените 
усилия за относително лесни за управление опасности. 

 
 

Трудност на управление Текущо ниво (Превенция, 
Готовност, Реагиране и 

Възстановяване) 

Ниво на 
„Управляемост
" 

Ниска Високо 1 
Ниска Средно  

2 Средна Високо 
Средна Средно  



Висока Високо 3 
Ниска Ниско  
Средна Ниско 4 
Висока Средно  
Висока Ниско 5 

 
Критерий „Нарастване" 

Числовата стойност по критерий „Нарастване" се формира, въз основа на 
комбинация от „нарастването на вероятността за настъпване на събитието" и 
„промяна в излагането на общността". Има 9 комбинации на „нарастването на 
вероятността" и „промяна в излагането на общността", ако всяко от тях се 
оценява по 3-степенна скала (ниско/средно/високо). Тези комбинации са  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 
Нарастване на вероятността за 

настъпване на събитие 
Промяна в излагането на 

обществото 
Ниво 

на 
„Нараства
не" 

Ниска Ниско 1 
Ниска Средно 2 
Средна Ниско 
Средна Средно 3 
Ниска Високо 
Средна Високо  
Висока Ниско 4 
Висока Средно  
В  В  5 



Оценка на риска 

Идентифициране на 
опасностите 
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О
це

нк
а 
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 н

ив
от

о 

С И З О 

Речни наводнения Възможно Малки 
Умере

но 2 2 3 2 4,3 4 3 4 5 4 4 12,3 

Силни бури Много рядко Малки Ниско 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5,0 

Суши Вероятно Малки 
Умере

но 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2,5 2 6,5 

Поледици Много рядко 
Незначител

ни Ниско 1 1 1 1 2 4 4 5 5 4,5 2 8,5 

Земетресения Възможно 
Катастрофа

лни Високо 5 4 4 3 8,8 1 4 3 4 3 4 15,8 

Сваличища                

Градушки Вероятно 
Незначител

ни Ниско 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2  
Срутища                

Пожар - градски 
условия Възможно Малки 

Умере
но 3 3 2 1 5,3 4 4 5 5 4,5 4 13,8 

Високи температури Вероятно 
Незначител

ни Ниско 2 1 0 1 2,7 0 4 4 0 2 3 7,7 

Снегонавявания Много рядко 
Незначител

ни Ниско 1 0 1 0 1,3 4 4 5 5 4,5 4 9,8 

Ерозия                
Разлив на опасни 

вещества Възможно Умерени 
Умере

но 4 1 3 4 6,2 3 4 4 4 3,75 4 14,0 

Големи транспортни 
произшествия:                

- въздушeн транспорт Възможно Умерени 
Умере

но 2 2 1 1 3,5 0 1 3 1 1,25 3 7,8 
- автомобилен 
транспорт Възможно Малки Ниско 2 1 1 1 3 3 4 4 4 3,75 4 10,8 

- железопътен 
транспорт Възможно Умерени 

Умере
но 2 2 1 2 3,7 1 4 4 5 3,5 4 11,2 

- воден транспорт        0     0  0,0 
Скъсване на язовирна 

стена Възможно Големи Високо 4 4 4 3 7,8 4 3 4 3 3,5 3 14,3 
Животинска 
епидемия Вероятно 

Незначител
ни Ниско 0 0 2 3 1,2     0  1,2 

Човешка пандемия 
Малко 

вероятно 
Катастрофа

лни Високо 5 0 4 2 6,6 4 3 3 1 2,75 4 13,4 
Пожар опасни 

вещества Възможно Умерени 
Умере

но 4 0 2 4 5,4 4 4 3 1 3 4 12,4 

Разрушаване пътна Много рядко Малки Ниско 1 4 2 1 3,8 3 1 3 5 3 1 7,8 



инфраструктура 

Радиационна 
опасност Възможно 

Катастрофа
лни Високо 4 0 4 5 6,2 4 4 4 1 3,25 4 13,5 

Други        0     0  0,0 
 
 

№ Опасности Крайна числова стойност от 
оценка на риска 

1.  Земетресения 15,8 
2.  Скъсване на язовирна стена 14.3 
3.  Разлив на опасни вещества 14,0 
4.  Пожар- градски условия 13.8 
5.  Радиационна опастност 13,5 
6.  Човешка пандемия 13,4 
7.  Пожар опасни вещества 12,4 
8.  Речни наводнения 12,3 
9.  Железопътни катастрофи 11,2 
10.  Автомобилен катастрофи 10,8 
11.  Снегонавявания 9,8 
12.  Поледици 8,5 
13.  Въздушeн транспорт  7,8 
14.  Разрушаване пътна инфраструктура 7,8 
15.  Високи температури 7,7 
16.  Продължителни суши 6,5 
17.  Силни бури 5,0 
18.  Животинска епидемия 1,2 
19.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

Анализ на възможните бедствия и прогноза за  последиците от тях върху 
населението, националното стопанство /икономиката/,  инфраструктурата и 
околната среда: 

1. Наводнение 

Наводнения в Община Раковски могат да възникнат при обилни валежи, 
снеготопене, при частично или пълно разрушаване на стени на големи и малки 
язовири. От наводнения най-сложна обстановка се очаква в низините, по поречи-
ето на река Сребра. Язовирите  Генерал Николаево 1 и 4, Секирово 1, които са 
потенциално опасни могат да предизвикат наводнения в селата Шишманци, 
Болярино, Стряма и част от гр. Раковски. 

В резултат на наводнения от големите язовири на територията на Общината 
могат да бъдат залети 4 населени места с над 10 000 жители и над 30 000 декара 
земеделски земи.  

От язовирите с местно значение (над 12 бр., от които потенциално опасни 3 
броя) се очаква да бъдат залети 4 населени места с около 10 000 души население.  

Дълготрайните обилни валежи в планинската част на Общината Брезово 
предизвикват наводнения в средните и долните течения на реките. При проливни 
дъждове могат да се предизвикат локални наводнения по поречията на реките 
Марица, Стряма,Сребра.   

 
Списък на язовири на територията на Община Раковски 

 
 
№ по ред НТП Наименование 

Имот № 
1 язовир Генерал Николаево 2 700061 
2 язовир Генерал Николаево 3 700075 
3 язовир Генерал Николаево 4 700344 
4 язовир Генерал Николаево 5 700349 
 язовир Генерал Николаево 1 700142 
5 язовир Генерал Николаево 7 700327 
6 язовир Генерал Николаево 8 700161 
    
7 язовир Секорово 1 000270 
8 язовир Секорово 2 000261 
    
9 язовир Момино 000078 
10 язовир Болярино 1 000081 
11 язовир Болярино 2 000106 
12 язовир Болярино 3 000405 

 



 

2. Земетресение 

Най-опасни последствия на територията на областта могат да се 
предизвикат от максимални земетресения в един от двата сеизмични района: 
Средногорски и Рило-Родопски. 
Град Раковски се намира в Пловдивска област, на 25 км. от областния град 
Пловдив, който попада в Маришката сеизмична зона от Средногорския район, 
който е младотектонски и слабо консолидиран с ясна тенденция за радиални 
движения и нестабилни равновесия, което предопределя висока вероятност за 
сеизмични явления с очакван магнитуд 7-7.5 по скалата на Рихтер или 1 до 11 по 
МШК. 
Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са възможни 
земетресения, които също могат да станат причина за силни въздействия. 

При възникване на земетресение с максимален интензитет в някои от горе 
изброените огнища на територията на общината ще се създаде следната обстановк 
-ще бъдат разрушени много сгради, поради преобладаващия амортизиран сграден 
фонд. Голяма част от населението, ще се окаже затрупано в развалините, а друга 
още по-голяма част ще остане без подслон. Особено тежка обстановка ще 
възникне при разрушаване на сгради с масово пребиваване на хора. 
Земетресенията, ще разрушат част от  водопроводната и канализационна 
инфраструктура, което може да прекъсне водоподаването и отвеждането на 
битовите води. Това крие опасност от епидемичен взрив сред населението, 
пожароопасна ситуация от недостиг на вода и др. Възможно е прекъсване на 
електроснабдяването от повредени далекопроводи, подстанцията и 
трафопостовете.   

Според степента на проявление на земетресението, 
бедствието може да бъде класифицирано по следния начин: 

 
 

Заплаха за   
бедствие 

Параметри 
набедствието 

Класификация на бедствието 

Малко средно голямо катастрофално 

Земетресения МШК-64 
До 6 степен 
по МШК-64 

До 7 
степен по 
МШК-64 

До 8 
степен по 
МШК-64 

9 и над 9 
степен по МШК- 

64 

 

3. Снегонавявания, обледявания и снеговалежи 

Рязката промяна на температурата през зимата довежда до обилни 
снеговалежи, съпроводени със силен вятър. Образуват се снежни преспи и може 
да възникне усложнена обстановка в участъци от републиканската пътна мрежа 



по железопътната мрежа.  Обледеняват  се далекопроводи и откритите съобщи-
телни съоръжения. 

Снежните бури и снегонавявания  в Общината като бедствено явление с 
проявление на 2 - 3 години, най-силно се изразяват в полските и равнинни 
райони. Обширни райони остават с нарушено електро- и водоснабдяване, 
снабдяване с храна, фураж и с прекъснати транспортни и свързочни връзки.  
Заледяванията се получават при рязко понижаване на температурите при 
дъждовни и мокри снежни валежи, а също така и при гъсти мъгли. Най-
характерни са заледяванията на стръмни и сенчести участъци от пътищата и 
улиците на мостове и др./участъците Пловдив-Брезово /.  

Обледяванията представляват натрупване на лед по проводниците на 
електропреносната мрежа и на останалата все още малка част от въздушните 
кабели  на съобщителната мрежа. Обледеняват се също и клоните на дърветата , 
което представлява опасност в населените места. Най-често се обледеняват и 
късат електропроводите в полските райони, които от обледяване са застрашен 
далекопровод 110 киловолта на територията на Общината. 

 
Максималната височина на снежната покривка, регистрирана в община 

Раковски по месеци е следната : 
 

месец ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV 
Н/ см. 25 30 52 48 32 13 
 
 
На територията на общината могат да възникнат снегонавявания със 
следната интензивност: 
 

Заплаха за 
бедствие 

Параметри на 
бедствието 

Класификация на бедствието 

малко средно голямо катастрофално 

Снегонавя- 

вания 

Снежна пок-
ривка. Височина 

на снегонавя- 
ванията 

 

Снежна пок-
ривка до50 см, 
снегонавявания 

до 100 см 

  

 
Възможно е образуването на преспи и поледици, които да затруднят нормалния 
живот в града. 

4. Аварии с промишлени отровни вещества (ПОВ) 
 Промишлената авария е внезапна технологична повреда на машини, 

съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и 
материали в производството, съхраняването, натоварването, транспорта или 
продажбата, когато това води до опасност за живота или здравето на хора, 
животни, имущество или околна среда. Основни причини за възникване на 



авариите са неспазване на технологичните изисквания за експлоатация на 
машини и съоръжения, както и условията за безопасност на труда.  

Най-големи количества рискови вещества и материали се съхраняват от  
фирмите "Инса газ" - ЕООД, "Инса ойл" – ООД и др. При авария в тях с 
изтичане на съхраняваните работни количества промишлени отрови от 
заразяване са застрашени около 4 населени места с около 20 хил. души 
население. При транспортни произшествия и технологични аварии в обекти, 
работещи с нефт, нефтени продукти и природен газ ще се създадат условия за 
замърсяване и реална опасност за населението. 

Увеличава се тенденцията на разпиляването на живак, пестициди и други 
химикали при тяхното неправилно използване и неправомерно пренасяне и тран-
спортиране. 

 
Авариите с ПОВ по своя произход на територията на общината могат да се 

разделят на няколко групи: 
- по място на възникване - в производствените предприятия, 

стопанските обекти, при транспортиране на химически вещества и съхранението 
им; 

- по вида на опасните вещества - токсични, запалителни, разяждащи, 
взривоопасни, опасни за околната среда; 

- по вида на последствията - кратковременни, средновременни (до 
няколко дни или няколко месеца) и трайни (от няколко месеца до няколко 
години и повече); 

- по вида на ефектите от аварията има ли, или няма влияние върху 
други системи и дейности; 

по обема на аварията в рамките на работното място, в рамките на 
предприятието, извън предприятието(в случай, когато са нанесени поражения на 
населението, околната среда, предприятия в близост, транспортната мрежа и т 
н); 

- по възможност за ликвидиране възможно ли е, или не е възможно 
ликвидиране на аварията и последствията; 

 
5. Радиационна авария и трансграничен пренос на радиоактивни 

вещества 

При нарушаване нормите на безопасна експлоатация и разрушаване 
защитните бариери в АЕЦ „Козлодуй" е възможно възникване на авария, 
съпроводена с изхвърляне на радиоактивни продукти в околната среда. Ще се 
създаде сложна обстановка, при която част от населението на общината е 
възможно да получи еквивалентна доза на облъчване над допустимата. 

Радиационна обстановка на територията на общината може да се 
очаква при възникване на авария в АЕЦ извън страната и трансграничен пренос 
на радиоактивни продукти. 

При инциденти по време на транспортиране ще възникнат локални 
зони (огнища), създаващи непосредствена опасност за обслужващия персонал. 



Същите не представляват опасност за населението, но могат да станат обект на 
посегателство, криминален трафик и радиационен тероризъм . 

 

6. Инциденти /катастрофи/ 

 

Инциденти са възможни по пътната мрежа на общината (особено по 
пътищата първа, втора и трета степен на поддържане), железопътната линия и 
други. 

При инциденти: 
- на автомобили превозващи промишлени отровни и радиоактивни 

вещества може да се очаква образуване на локални зони (огнища) на химическо 
или радиоактивно замърсяване, а също замърсяване на повърхности и 
подпочвени води и други поражения на околната среда. 

- по ж.п. линиите ще има голям брой жертви и пострадали и ще 
бъдат нанесени значителни материални щети. 

- при превоз на гориво-смазочни материали или промишлени 
отровни вещества се очаква възникване на пожари и огнища на химическо 
замърсяване. 

- със самолети и други ще има жертви и разрушения, пожари и 
замърсявания на околната среда. 

7. Биологично заразяване на хора, животни и растения 

     Съществуващите икономически условия и структура на селското 
стопанство, географското разположение на общината, влошената 
епизоотична и епифиотична обстановка, недостатъчният контрол при 
търговията и вносно-износния режим с живи животни и продукти от 
животински и растителен произход създават условия за възникване на 
огнища на биологично заразяване, или при възникване на нови заразни 
болести с потенциален риск от епидемиологично разпространение. 



Огнища на биологично заразяване са територията с намиращите се на нея 
хора, животни, съоръжения, материални ценности и околна среда, 
подложени на непосредственото въздействие на бактериалните агенти и 
токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на 
инфекциозни заболявания. 
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, животни или заразени 
предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от 
насекоми. Не е изключена и диверсия. Най-често се заразяват 
водоизточници, складови помещения, фуражи, земеделски площи. 

Размерите на огнището на биологичното заразяване зависят от биологичните 
агенти, техните количества и методите на приложение, от плътността на 
населените места, от наличието на възприемчиви животни и растения, 
метеорологичните условия, от годишния сезон и характера на времето в 
момента на появяването им.  
 

Заплаха за 
бедствие 

Параметри на 
бедствието 

Класификация на бедствието 

Епидемии 
и 

пандемии 
малко средно голямо 

Катастро-
фално 

-по хората 

Брой 
хора,попадащи в 

зоната на 
епидемията 

До 5000 
човека 

До 10000 
човека 

До 30000 

човека 

Над 30000 

човека 

-по 
животните 

Брой 
животни,попадащи 

в зоната на 
епидемията 

До 3000 
животни 

До 5000 
животни 

До 10000 

животни 

Над 10000 

животни 

-по 
растенията 

Площ на 
заразените 
растения 

    

 
 
 
 
 

 
 



8. Пожари 
Пожарът - неконтролируемо горене във времето и пространството, свързано 

със заплаха за собствеността, живота и здравето на хората,  като стихийно бедст-
вие за Общината, е особено           характерен за големите горски и полски маси-
ви и възниква от гръмотевични бури, умишлено или при нарушаване на техноло-
гичната дисциплина в обектите на нефтопреработвателната промишленост, 
работещи със взривоопасни, леснозапалими и горими материали, отделящи 
силно токсични вещества. 

Възникването на пожар вкъщи, на работното място или в друго закрито 
помещение в повечето случаи се дължи на нашата небрежност. Понякога е 
необходимо да направим съвсем малко, за да бъде избегната най-лошото! 
Вероятност за възникване на пожари на територията на общината съществува в 
обекти на промишлеността,  Бензиностанциите, Газстанциите, селскостопански 
постройки, обекти от сферата на търговията, транспорта и услугите, обществени 
сгради и домовете на граждани. 

На територията на общината могат да възникнат пожари със 
следната интензивност: 

 

Заплаха за 
бедствие 

Параметр
и на 

бедствиет
о 

Класификация на бедствието 

Малко средно голямо 
Катастро-

фално 

Пожари 
от преднамере- 

ни и от 
непреднамер 
ени действия 
на човешкия 
фактор 

Площ на 
пожара На 

затв
орено 

или 
открито 

пространст 
во 

Пожар 
на площ 

около 10-20 
м2 закрито 
пространст 

во или до 50 
дка на 

открито 

Пожар 
на площ около 
100 м2 закрито 
пространств 

о или до 
1000 дка на 
открито 

Пожар 
на площ 
около 500 м2 

закрито 
пространст 
во или до 
100000 дка на 
открито 

Пожар на 
площ около 

1000-2000 м2 
закрито 

пространство 
или до 300000 
дка на открито 

 
9. Засушавания и градушки 
Климатичните особености на страната създават условия за възникване на 
продължителни засушавания и градушки, които нанасят значителни 
материални щети. 
Съществен проблем за общината са засушаванията и малкото източници за 
питейна вода, които не се използват целесъобразно. Република България е 
сред европейските страни с най-малко водни ресурси на глава от 
населението. 

През 30-40 години се проявяват дълготрайни засушавания, възникващи в 
резултат на циркулационни процеси през лятото и есента и предизвикват 



спадане на почвените влагозапаси и косвено влияят върху масовите полски 
пожари. Засушаването през последните години се очертава, като един от 
основните проблеми на страната. 

 

Заплах
а за 

бедств
ие 

Парамет
ри на 

бедствие
то 

Класификация на бедствието 

малко средно голямо 
Катастрофалн

о 

Градуш
-ки 

Площ и 
степен 

напораже
-ние 

20-30 
дка и 

до 
30% 

пораж
е-ния 

50-100 дка и 
до 50% 

поражения на 
селскостопанс
ки-те  култури 

1 км2 и 100% 
поражения на 

селскостопанск
ите култури и 

средни 
поражения на 
сградния фонд 

Над 10 км2 и 
100% 

поражения на 
селскостопанск

ите култури 
изначителни 
поражения на 
сградния фонд 

Суша  - - - - 

 

 

10. Терористични действия 

Тази дейност на отделни хора или групировки може да доведе до 
възникване на тежки бедствия, аварии и катастрофи, даване на човешки 
жертви и материални щети. 

Най често обект на терористична дейност са търговски обекти, леки 
автомобили, жилищни сгради обществени сгради и др. 

На територията на Община Раковски най-сериозни последици ще 
възникнат, ако се извърши атентат срещу газстанциите и бензиностанциите и 
по хидротехническите съоръжения, в това число - заразяване на 
водоизточниците в района. 

 
 

 

 



III. ПРЕВЕНЦИЯ 
 

 
1. 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 областта и са от значение за СНРБ). 

 
Основни компоненти на раздела 
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. 
 
2.Мерки и дейности за превенция, с цел намаляване на рисковете, 

приоритизирани в раздел ПРОФИЛ НА РИСКА  
 
 
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 кмета 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, 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. 
 
 

2.2. 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.). 

Съгласно картите на районите с риск от наводнение, на територията на 
община Раковски са определени следните райони със значителен потенциален 
риск от наводнения. 
При проливни дъждове и обилно снеготопене, значително повишение на водните 

нива и възникване на проблеми /пробиви/ могат да бъдат наводнени землищата на 
долу посочените населени места, разположени на територията на общината: 

 
Ситуация 1 (сценарий) 
  Язовир Ген.Николаево 2 е пълен и прелива към язовир Ген.Николаево 4 и  

язовир Ген.Николаево 3.    Ген.Николаево 3  е ремонтиран и се скъсва на височина 4 
м ще се залеят обработваеми земи, складовете и селскостопански сгради в 
североизточната част на кв.Ген.Николаево. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуация 2 (сценарий) 
Язовирите в община Брезово Борец 1, Борец 2 и Борец 3 са каскадно 
разположени над язовир МОМИНО , както и самият язовир Момино  е каскаден 
над язовири „Секирово 2“ и „Секирово 1“, които застрашават  при авария  
водната вълна да залее след двата язовира квартали „Секирово“ и кв. Парчевич 
на град Раковски. Площите под язовира са равнинни с наклони  от 3,5 ‰ до 2.5 
‰ 

 

 



 

 
 
 
 
Мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи участъците от  
 

• 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; 



• постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони; 
• премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, 

складирани материали и други намиращи се в границите на заливаемата 
зона 

• изграждане на нови корекции на каналите, облекчаващи съоръженията; 
• надграждане на диги; 
• почиствана на отводнителния канал под язовирите от храстовидна и 

дървесна разстителност; 
• изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията 

към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им 
експлоатация; 

• контрол за готовността за безопасна експлоатация на язовирите, 
язовирните стени и съоръженията към тях по реда на Глава девета 
„Защита от вредното въздействие на водите“ от Закона на водите; 

• прилагане и актуализация на аварийните планове. 
 
2.3. Повишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ и авария с 

източници на йонизиращи лъчения : 
В резултат на изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда при авария 

в ядрен реактор може да се стигне до радиоактивно замърсяване на част от 
територията на страната и до облъчване на лица от населението. За да се 
минимизират последиците от това е необходимо: 

• познаването на опасността от страна на компетентните органи и 
населението; 

• поддържане в непрекъснат режим на работа на системата за радиационен 
мониторинг в ЗНЗМ. 

• поддържане на система за оповестяване при възникване на авария в АЕЦ 
или на друго място; 

• разработване на аварийни планове за потенциално опасни обекти, с цел 
създаване на организация за аварийно реагиране и поддържане на 
аварийна готовност; 

• поддържане на екипи за провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи (СНАВР) в зоните за аварийно 
планиране; 

• периодично обучение на екипите за СНАВР чрез проиграване на 
аварийните планове; 

• обучение  на населението за действие при повишена радиация; 
• провеждане на учения и тренировки на общинския щаб за изпълнение на 

плана; 
• непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на територията на 

областта чрез системата за мониторинг на ГДПБЗН – МВР; 
• контрол при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения 

съгласно глава пета от ЗБИЯЕ. 
 
 



2.4. Мерки за предотвратяване или намаляване на последствията при 
авария с опасни вещества 

Основната превантивна дейност на институциите се изразява в информиране на 
населението за наличието на предприятия и съоръжения, на чиято територия се 
използват и/или съхраняват опасни вещества в размери, които могат да предизвикат 
крупна промишлена авария. 

Други мероприятия за намаляване на последствията при крупна производствена 
авария са: 

• планиране дейността на органите за управление и на формированията; 
• за предприятия, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на ЗООС - 

разработване и прилагане на Политика за предотвратяване на големи аварии 
и Система за управление на мерките за безопасност, чрез които ще се 
постигне високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда и 
контрол от страна на органите по чл.157а от ЗООС; 

• предварително прогнозиране на последствията от възникване на промишлени 
аварии, в зависимост от вида, количеството, вредното въздействие и 
разпространение на отделените промишлени отровни вещества; 

• подготовка и поддържане в готовност за действие на силите и средства, 
предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии 
с отделяне на опасни вещества; 

• изграждане и поддържане на локални системи за оповестяване на 
населението при опасности от възникване на аварии с отделяне на опасни 
вещества; 

• осигуряване на работниците, служителите и населението от застрашените 
зони на заразяване от промишлени отровни вещества с индивидуални 
средства за защита съгласно Наредба за реда за създаване, съхраняване, 
обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от 
индивидуални средства за защита”, приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г. (Обн., 
ДВ, бр. 5 от 2009 г.). 

 
2.5. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 
биологично заразяване  
Мерките по биологична защита са следните:  
• оценка на текущото състояние на наблюдаваните обекти;  
• прогнозиране на бъдещото състояние на наблюдаваните обекти;  
• предоставяне на информация за текущото състояние на наблюдавани обекти;  
• приемане, обработка, обобщаване и обмен на информацията;  
• информиране на обществото за възможните рискове и действията при 

биологично заразяване;  
• обучение на екипите от частите на единната спасителна система за действия 

при биологично заразяване;  
• планиране, създаване и съхранение на материални запаси (лекарства, 

ваксини, препарати, тестове и др.) за подпомагане при биологично 
заразяване;  

• провеждане на обучение на населението по места, от кметовете на общини, за 



предприемане на необходимите действия при възникване на биологично 
заразяване.  

 
2.6. Мерки за предотвратяване и намаляване на големи пожари 
 
2.6.1. За обекти от промишлеността и критичната инфраструктура 
• изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в 

обекти от промишлеността и критичната инфраструктура на територията на 
общината; 

• изготвяне на списък на потенциално опасните обекти (ПОО); 
• създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене и евакуация 

при евентуално възникнали пожари. 
 
2.6.2. За горски масиви 
• изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в 

горския фонд на територията на общината; 
• изработване на карти, класифициращи горския фонд по степен на пожарна 

опасност; 
• организиране на взаимодействие с органите на ИАГ при МЗХ за 

осъществяване на ефективна дейност по намаляване на предпоставките от 
възникване на пожари в горския фонд; 

• създаване на условия и провеждане на успешно пожарогасене на възникнали 
пожари. 

 
2.6.3. За земеделски масиви 
•  изследване, анализ и оценка на риска от големи пожари в земеделските 

площи, засети със зърнено-житни култури, маслодайни и влакнодайни 
култури на територията на община Раковски; 

• изработване на карти, класифициращи земеделските масиви според степента 
на пожарна опасност; 

• създаване на организация по осъществяването на мероприятия за 
обезопасяване на земеделските масиви и по взаимодействието с органите на 
КТИ при МЗХ за предприемане на конкретни мерки целящи намаляване на 
предпоставките от възникване на пожари. 

създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене на възникнали 
пожари 
 
2.7.Мерки за намаляване на последствията при обилни снеговалежи, 

снежни бури и заледяване 
• покривните конструкции да бъдат оразмерени да понасят съответните обилни 

количества сняг; 
• инфраструктурата на общината да е готова да работи при тежки зимни 

условия; 
• при необходимост да се спира движението по републиканската и общинската 

пътна мрежа до нейното почистване и обезопасяване; 



• поддържане на запаси от материали, необходими за поддържане на пътната 
инфраструктура при тежки зимни условия; 

• непрекъснато следене на метеорологичните бюлетини за своевременно 
реагиране при очаквани обилни снеговалежи. 
 

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 общинската програма за намаляване на риска от 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. 

 
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 програма за намаляване на риска от 

бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с областния план за 
защита при бедствия, се разработва областна програма за намаляване на риска от 
бедствия. Общинска програма за намаляване на риска от бедствия в обшина 
Раковски се разработва за изпълнение целите на областната програма за намаляване 
на риска от бедствия на област Пловдив и във връзка с намаляване на рисковете, 
определени с общинския ПЗБ.  

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

 
ІV.ГОТОВНОСТ  

 
Цел и основни компоненти на раздел „Готовност“. 
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. 

 
2. Основни компоненти: 
 
2.1. Текущи нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на 

населението, въз основа на получените резултати за „Готовност“ в раздел „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. . 

 
2.2. Проблемите, които възникват от текущите нива на готовност, свързани 

със спецификата на района на действие на ОСНРБ. 
2.2.1. Готовност на съставните части на ЕСС – проблеми: 

• Липса на достатъчно сили и средства за адекватна намеса при бедствия 
(сили и средства на ЕСС, доброволци и др.); 

• Персоналът за координация при реагиране и възстановяване не е 
подходящо обучен за ефективно изпълнение на задълженията си; 

• Липса на информация за достъпни ресурси и начина на привличането им; 
• Координацията между съставните части на ЕСС в случай на бедствия не е 

на необходимото ниво; 
• Не са включени в ПЗБ, доставчиците на основни стоки/услуги, които са от 

значение за реагирането и възстановяването при бедствия. 
2.2.2.Готовност на населението – проблеми: 

• Ниско ниво на обществена информираност за опасностите, възможните 
последствия и необходимите действия на населението, което не може да 
осигури ефективна готовност; 

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

• 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). 
 

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

• Осигуряване на достатъчно сили и средства за справяне с възникналото 
бедствие; 

• Постигане на изискващото се ниво на взаимодействие и координация 
между участниците в реагирането и възстановяването при бедствия; 

• Осигуряване посрещането на първоначалните нужди на населението и 



участниците; 
• Повишаване информираността на населението. 

 
2.4. Описание на методите и средствата, необходими за изпълнение на 
мерките: 

• 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; 

• 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; 

• Включване в ОПЗБ на доставчиците на основни стоки/услуги на областно 
ниво; 

• Провеждане на обучение на населението за рисковете от бедствия, 
начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите 
защитни мерки; 

• Подобряване информираността на населението и действията, които следва 
да предприемат според съответната опасност. 
 
 

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, който съдържа максимално 
възможните последици за персонала, населението и околната среда от 
авария в обекта, мерките за ограничаване на последиците от аварията, 
мерките за защита на персонала, задължения на отговорните структури и 
лица, необходими средства и ресурси, времето за готовност за реагиране 



на структурите и лицата от обекта за изпълнение на предвидените мерки, 
ред за информиране органите на изпълнителната власт;  

• организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния 
план най-малко веднъж годишно; 

• 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; 

• провеждат обучение на работещите за защита при бедствия. 
Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради 

за обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" 
от Закона за устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична 
помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от 
Закона за устройство на територията: 

• изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа 
рисковете за обекта съгласно общинския ПЗБ, мерките за защита на 
пребиваващите, разпределение на задълженията и лицата за изпълнение 
на предвидените мерки, необходимите ресурси, времето за готовност за 
реагиране на лицата от обекта за изпълнение на предвидените мерки, 
начина на взаимодействие със съставните части на ЕСС; 

• организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана най-
малко веднъж годишно; 

• провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.  
 
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: 
Областен план за 
защита при бедствия 
(ОПЗБ) 

Областен съвет за намаляване на риска от 
бедствия (ОСНРБ) 

3 години от 
влизане в сила на 
ЗИДЗЗБ 

Общински ПЗБ Общински СНРБ 
3 години от 
влизане в сила на 
ЗИДЗЗБ 

ПЗБ за изпълнение на 
задачите, произтичащи 
от НПЗБ и плановете на 
областно и общинско 

Териториалните звена на централната 
администрация на изпълнителната власт  
и съставните части на ЕСС 

След 
разработване на 
плановете на 
областно и 



ниво. общинско ниво. 

Планове за защита при 
бедствия на 
пребиваващите  в 
обекти 

Юридическите лица и едноличните 
търговци, осъществяващи дейност в 
сгради за обществено обслужване, 
представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 2, буква "д" от Закона за устройство на 
територията, както и в лечебни заведения 
за болнична помощ, училища и детски 
градини, независимо от тяхната категория 
по чл. 137 от Закона за устройство на 
територията 

Постоянна 

Аварийни планове на 
обекти 

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 

Постоянна 

2. Обучение 
Обучение на органите 
на изпълнителната 
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 

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 

Обучение в системата 
 
предучилищното,  
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 

Обучение на 
доброволните 
формирования 

Организира се от кметовете на общини 
съгласно чл.42 ал.1 т.2 от Закона за 
защита при бедствия. Обучението и 

Постоянна 



подготовката  се извършва съгласно 
изискванията на Глава четвърта, Раздел ІІ  
от Наредба за реда за създаване и 
организиране на дейността на 
доброволните формирования за 
предотвратяване или овладяване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации 
и отстраняване на последиците от тях. 
(Приета с постановление на 
министерски съвет ПМС 123 от 
25.06.2012 г., обн. ДВ бр.50 от 03 юли 
2012 г, посл.изм. и доп. ДВ, бр.94 от 24 
ноември 2017г.) 

Обучение на 
работещите за защита  
при бедствия 

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 

Постоянна 

Обучение на персонала  
за защита  при бедствия 

Юридическите лица и едноличните 
търговци, осъществяващи дейност в 
сгради за обществено обслужване, 
представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 2, буква "д" от Закона за устройство на 
територията, както и в лечебни заведения 
за болнична помощ, училища и детски 
градини, независимо от тяхната категория 
по чл. 137 от Закона за устройство на 
територията 

Постоянна 

3.Тренировки 
Тренировки и учения на 
щаба за изпълнение на 
задачите на Общ. ПЗБ 

Провеждат по заповед на кмета на 
щината. 

Най-малко 
веднъж годишно 

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 

Тренировки по 
изпълнение на аварийни 
планове на обекти 

Юридически лица и еднолични търговци, 
собственици и ползватели, 
осъществяващи дейност в обекти, 

Най-малко 
веднъж годишно 



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 

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

Юридическите лица и едноличните 
търговци, осъществяващи дейност в 
сгради за обществено обслужване, 
представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, 
т. 2, буква "д" от Закона за устройство на 
територията, както и в лечебни заведения 
за болнична помощ, училища и детски 
градини, независимо от тяхната категория 
по чл. 137 от Закона за устройство на 
територията 

Най-малко 
веднъж годишно 

 
 
 
 
 

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 
 
2.1. Управление при бедствия. Обявяване на бедствено положение. 
Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия в общината. 

Създава със заповед (Приложение № 1) щаб за изпълнение на общинския план за 
защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с областния 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; 

• осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за 
овладяване на бедствието;  

• информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за 
предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за 
необходимите предпазни мерки и действия; 

• докладва за хода на провежданите защитни мероприятия.  
В щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия са включени 

представители на всички структури, участващи в реагирането. Кметът със заповед 
определят ръководител на операциите, който притежава необходимата експертиза и 
опит в зависимост от характера на бедствието. Ръководителят на операциите 
организира и контролира изпълнението на одобрените решения на общинския щаб, 
осъществява взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, участващи 
в изпълнението на дейностите в района на бедствието.  

Обявяване на „бедствено положение“ от кмета на общината за цялата или за част 
от територията на общината: въвежда се общинския план за защита при бедствия. 
Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните 
сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, 
кмета на община Раковски може да поиска от Областния управител  на област 
Пловдив помощ и обявяване на „бедствено положение“ чрез Оперативния център на 
РДПБЗН – Пловдив. При въвеждане на  областния план за защита при бедствия, 
управлението преминава на областно ниво. 

 Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на 
община Раковски продължава да изпълнява своите функции и задължения, като 
координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на 
областно ниво от областния управител на област Пловдив и щаба за изпълнение на 
областния план за защита при бедствия.  

При обявяване на „бедствено положение“ кметът на община Раковски възлага на 
членове на щаба изпълнението на определени функции (планиране, операции, 
логистика), като сформира съответни секции и техни ръководители. Той определя и 
следните подпомагащи го позиции: 

• отговорник за публичната информация – разглежда всички въпроси, 
свързани с медиите и координира разпространяването на информация до 
тях; 

• отговорник за взаимодействието (лице/а за връзка с органи и организации) 
– поддържа контакт със структурите, участващи в реагирането при 
бедствие; 

• отговорник за безопасността – следи за безопасните условия и предлага 
мерки за осигуряване на безопасност на персонала, включен в операциите. 

Конкретни ръководители на секции и подпомагащи отговорници са посочени в 
приложение № …. 

 
 
2. Принципи за реагиране в района на действие на 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. 

 
3. Идентифицирани в практиката проблеми при реагиране, целящи подобряване 

на организацията: 
 
3.1. 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);  

Провеждане на тренировки за проверка готовността на системите за ранно 
предупреждение, оповестяване и информиране;  

Поддържане на актуална база данни за длъжностните лица в различните нива за 
управление на ЕСС; 

Познаване на ПЗБ от всички участници на СНРБ и  ЕСС с цел подобряване на 
координацията при реагиране при бедствие. 

 
3.2. Подобряване на организацията за оповестяване на населението: 

доизграждане на НСРПО на населението за територията на община Раковски; 
 
3.3. Повишаване на административния капацитет на съставните части на ЕСС за 

реагиране при бедствия. 
 
3.4. Осигуряване на ключови ресурси в помощ на усилията при реагиране, като  

специализирана техника, специализирано оборудване, средства за комуникации. 
 
3.5. Засилване на мотивацията за включване и участие в доброволното движение. 
Описание на ролите, функциите и отговорностите при реагиране: 
 
 
Рискове Функции/задачи Отговорни структури 

Зе
ме

тр
ес

ен
ия

 Oповестяване на щаба за изпълнение на 
общинския план за защита при бедствия 

ОД на ОбщСС, ОЦ на 
РДПБЗН-Пловдив 

Неотложни мерки за намаляване на въздействието:  
-спиране на електроподаването, водоснабдяването 
и газоподаването 

ЕВН, ВиК- Пловдив, 
Сити газ  

-спиране на движението по застрашени пътни и 
ж.п. участъци 

ОПУ-
Пловдив,Общинска 



администрация/Общ.А/, 
НКЖИ 

Спасителни операции:   
-издирване и изваждане на пострадали под 
развалини (извеждане на пострадали от трудно 
проходими, опасни и недостъпни места, 
осигуряване на въздух на затрупани хора, 
осветяване зоната за извършване на спасителни 
дейности) 

РДПБЗН, ОДМВР,  
ЦСМП,  БЧК,  ДФ, ЮЛ 
съгласно сключените 
споразумения по ЗЗБ 

-гасене на пожари 
-устройване на проходи 
-оказване на първа помощ на място на пострадали 
и транспортирането им до лечебни заведения 
-осигуряване на обществения ред, регулиране на 
движението, отцепване на мястото за намеса 

Евакуация на населението останало без подслон  
Общ.А, БЧК, ЮЛ 
съгласно сключените 
споразумения по ЗЗБ 

Разсредоточаване на културни и материални 
ценности 

Ръководители на 
институции 

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 

РДПБЗН, РЗИ, РИОСВ, 
ЦСМП 

-извършване деконтаминация на хора, техника и 
оборудване 

 

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

РДПБЗН  -изолиране на района на епидемията/пандемията;  
- вземане и анализ на проби; 
- локализиране и ликвидиране на заразите. 

Н
ав

од
не

ни
я 

Предупреждение НИМХ, МОСВ, БДИБР, 
РДПБЗН 

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

РДПБЗН, ОбщА, 
ЦСМП, ОДМВР 

Оповестяване   Общ.А, РДПБЗН 
Неотложни мерки за намаляване на въздействието:  
-наблюдение в районите на заливните зони 

Общ.А, РДПБЗН, ДФ, 
ОПУ, НКЖИ, ЮЛ 
съгласно сключените 
споразумения 

-предприемане на мерки за намаляване на 
вредното въздействие на водите (възстановяване и 
надграждане на диги, ограничаване притока на 
вода, аварийно изпускане на водохранилища и 
отклоняване на водни потоци). 



-спиране на движението 
по застрашени пътища и ж.п. участъци 
-осигуряване на обществения ред, регулиране на 
движението, ограничаване  
достъпа до залетите места 
Спасителни операции: 

РДПБЗН, Общ.А, 
ОДМВР, ЦСМП, БЧК, 
ДФ, Ръководители на 
институциите 
 

-извеждане на застрашеното население на 
безопасно място 
-извършване на разсредоточаване на културни и 
материални ценности 
-провеждане на операции по издирване и 
спасяване 
-оказване на първа помощ на място на пострадали 
и транспортирането им до лечебни заведения. 
Ограничаване на разпространението и 
ликвидиране на възникнали епидемични взривове, 
епидемии и епизоотии от заразни и паразитни 
болести: 

РЗИ, ОДБХ, РДПБЗН, 
ДМВР 

 - изолиране на района на епидемията/пандемията; 
- вземане и анализ на проби; 
- локализиране и ликвидиране на заразите 

П
ов

иш
ен

а 
ра

ди
оа

кт
ив

но
ст

 

Получаване на информация за мястото за 
инцидента или аварията  

РДПБЗН, ЦСМП, 
ОДМВР 

Привеждане в готовност на силите и средствата на 
ЕСС. 

РДПБЗН, ОДМВР, РЗИ, 
ОДБХ, ВиК 

Оповестяване  РДПБЗН, АЯР 
Неотложни мерки за намаляване на въздействието:  
-първоначална оценка на радиационната 
обстановка; 

РДПБЗН, ОДМВР 

-определяне на зоните за сигурност и контролиран 
достъп на основа на резултатите от радиационния 
мониторинг; 

РДПБЗН,ОДМВР 

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

РДПБЗН,ОДМВР 

-дозиметричен контрол на мястото на инцидента; 
използване на ИСЗ; 

РДПБЗН, РЗИ, Общ.А 

-временно извеждане или евакуация на 
населението при необходимост 

Общ. А, РДПБЗН, 
ОДМВР, 
Общ.А, съгласувано с 
АЯР 

-осигуряване на подходящи места за  
безопасно временно съхранение на радиоактивните 
източници и материали до предаването им на ДП 
РАО 

РЗИ, РИОСВ, ОДБХ, 
РДПБЗН 
 

-радиационен мониторинг и вземане на проби за РДПБЗН, ОДМВР, 



анализ (почва, вода, храна и др.). кметове на общини 
-организиране на контролни пунктове за 
дозиметричен контрол и деконтаминация 

 

Спасителни операции при повишена 
радиоактивност съгласно сценария от раздел II 
,,Профил на риска‘‘: 

 

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

РДПБЗН, ЦСМП 

-осигуряване на обществения ред и регулиране на 
движението   

ОДМВР 

-извършване деконтаминация на хора, техника и 
оборудване 

РДПБЗН 

-временно извеждане или евакуация на население РДПБЗН, ОДМВР, 
ОбщА, 

А
вт

ом
об

ил
ни

 ж
ел

ез
оп

ът
ни

 и
 а

ви
ац

ио
нн

и 
ка

та
ст

ро
фи

 Получаване на информация за мястото и вида на 
катастрофата, и за състоянието на пострадалите.  РДПБЗН, ОДМВР 

Оповестяване   РДПБЗН, ОДМВР 
Привеждане в готовност на силите и средствата на 
ЕСС. 

РДПБЗН, ОДМВР 
 

Оповестяване на областните управители и на 
щабовете за координиране на спасителните и 
неотложните аварийно-възстановителни работи 
(НАВР).  

РДПБЗН 
 

Неотложни мерки за намаляване на въздействието;  
-спиране на трафика по прилежащият пътен и/или 
ж.п. участък. ОДМВР, НКЖИ 

-пренасочване на движението по алтернативни 
маршрути. ОДМВР 

Спасителни операции :  
-изваждане на пострадали, осветяване зоната за 
извършване на спасителни дейности. 

РДПБЗН 
 

-гасене на пожари. РДПБЗН, ДФ 
-оказване на първа помощ на място на пострадали 
и транспортирането им в лечебни заведения РДПБЗН, ЦСМП, БЧК 

-регулиране на движението, отцепване на мястото 
за намеса. ОДМВР 

С
не

го
на

вя
ва

ни
я 

и 
об

ле
дя

ва
ни

я.
 

Информация за обстановката на място РДПБЗН,ОДМВР, 
Общ.А 

Оповестяване Общ.А, ОПУ, РДПБЗН 
Привеждане в готовност на силите и средствата на 
ЕСС. 

РДПБЗН,ОДМВР,ЦСМ
П,Общ.А 

Оповестяване на областните управители и на 
щабовете за изпълнение на плановете за защита 
при бедствия  

РДПБЗН 

Неотложни мерки за намаляване на въздействието: ОДМВР, НКЖИ, ОПУ, 



-спиране на движението по затрупани пътни и ж.п. 
участъци; 

Общ.А, фирми 
ангажирани в   
снегопочистването -организиране почистването на републиканската 

пътна мрежа; 
-организиране почистването на общинската пътна 
мрежа 
Издирване и извличане на пострадали (извеждане 
на пострадали от трудно проходими, опасни и 
недостъпни места, осигуряване на въздух на 
затрупани хора 

РДПБЗН, ОДМВР, 
ЦСМП, ДФ 
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Получаване на информация за мястото и 
развитието на пожара 

 
РДПБЗН, РДГ 

Привеждане в готовност на силите и средствата на 
ЕСС. РДПБЗН, ОДМВР, РДГ 

Оповестяване  РДПБЗН, ОА, ЕВН 
Неотложни мерки за намаляване на въздействието: 

РДПБЗН, Общ, А, Сити 
газ, ОДМВР, НКЖИ, 
ОПУ 
 

-ограничаване на електроподаването и 
газоподаването в газопреносната мрежа в района 
на пожара. 
-спиране на движението по застрашени пътища и 
ж.п. участъци в района на пожара 
Пожарогасителни и спасителни операции: 

РДПБЗН, РДГ, ДФ, 
ЦСМП, БЧК, ОДМВР, 
ЮЛ съгласно 
сключените 
споразумения по ЗЗБ 

-издирване и извеждане на пострадали или на 
застрашени хора 
-оказване на първа помощ на място на пострадали 
и транспортирането им до лечебни заведения; 
-осигуряване на обществения ред, регулиране на 
движението, отцепване на мястото за намеса; 
-пожарогасене 
Извършване на въздушно наблюдение и 
координация. 

РДПБЗН 
 

Извършване на пожарогасене от въздуха и 
медицинска евакуация. 

Външна помощ 
 

Евакуация на населението Общ.А, РДПБЗН 

Разсредоточаване на културни и материални 
ценности 

Ръководители на 
институции 
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инцидента, вида замърсяване, жертви и застрашено 
население 

РДПБЗН, ОДМВР, 
Обекти на аварията 

Оповестяване РДПБЗН, Обекти на 
аварията 

Неотложни мерки за намаляване на въздействието:  
-отцепване на мястото на инцидента, определяне 
на зоните на безопасност и евакуация или 
временно извеждане на застрашено население при 

РДПБЗН, ОДМВР 
 



необходимост; 
-мониторинг на концентрацията на опасни 
вещества в атмосферния въздух и вземане на 
проби за анализ (почва, вода) опасните вещества 

РЗИ, РИОСВ 
 

-спиране на движението по застрашени пътища и 
ж.п. участъци. Установяване на пътищата за 
обхождане и/или евакуация 

ОДМВР, ОПУ, НКЖИ 
 

-ограничаване на въздействието чрез засипване на 
разлива с инертни материали на границата на 
зоните и ограничаване попадането на опасни 
вещества във водоизточници 

РДПБЗН, РЗИ, РИОСВ 
 

-обезопасяване чрез събиране, преливане в 
подходящи съдове на съответните опасни 
материали. 

РДПБЗН,РЗИ, РИОСВ 

Спасителни операции:     
-извеждане на пострадали от зоната на 
замърсяване 

РДПБЗН, Обектови 
формирования 

-гасене на пожари РДПБЗН 
-осигуряване на обществения ред и регулиране на 
движението ОДМВР 

-извършване деконтаминация на хора, техника и 
оборудване РДПБЗН, РЗИ 

-евакуация на засегнатото население Общ.А, РДПБЗН, ДФ 
 
Описанието на ролите, функциите и отговорностите при реагиране е направено 

въз основа на СОП по чл.29, ал. 2, т. 2 от ЗЗБ  
Рисковете свлачища, високи температури, продължителни суши, градушки и 

пожари в земеделски земи по се случват като отделни инциденти на териториите на 
общината и се реагира в съответствие с процедурите/правилата за действие на 
съответната институция. 

Ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемии и 
епизоотии се извършва съгласно плановете на РЗИ- Пловдив и ОДБХ-Пловдив. 

 
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 № 4. 
 
2.6. Ред за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.  
 
2.6.1. 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. 
 
2.6.2. Ранното предупреждение изисква: 

• 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 на кмета на общината, 
на кметовете на населени места, на кметските наместници или на упълномощени от 
тях служители.  

 
 

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-Пловдив, членовете на щаба 
за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на община Раковски, 
проверени сигнали от населението на ЕЕНСП 112, комисии за оценка на щетите и 
др. 

Организирането и координирането на дейността се осъществява от заместник 
кмета на общината г-н Йовко Романов и г-н Божидар Стрехин, подпомаган от група 
от представители на общинска администрация, РДПБЗН-Пловдив, ОДМВР-
Пловдив и РДСП. 

 
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 
общината 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 общинския план за разсредоточаване и 
евакуация. 

При необходимост и по заявка/искане на кмета на общината, 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 на общината в съответствие с изискването 
на  ЗЗБ и общинскея план за защита при бедствия. 

Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска 
собственост, се организират от кмета на общината, съгласно общинския 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 предлага решения за възстановяване на жизнено 
важни услуги за населението.    

Приемането и обобщаването на заявките/исканията от кметовете на общини за 
външно подпомагане по реагирането и възстановяването се координират от 
директора на дирекция в областна администрация, подпомаган от група от 



представители на областна администрация, БЧК и ОДСП.   
Заявките се приемат чрез деловодството на областна администрация;  
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  зам. кмет на общината, подпомаган от работна група в 
общинска администрация, подпомаган от група от представители БЧК и ОДСП.  

 
 
 
 
2.3. Функции и отговорности при възстановяване и подпомагане  
 

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

Общ. А, кметове на населени 
места от община Раковски. 

Осигуряване на палатки, фургони и сглобяеми къщи за 
останалите без подслон. 

Общ.А, БЧК, РДПБЗН 
 

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

Общ.А, кметове на населени 
места от община Раковски. 
 

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

Общ.А,  РЗИ, БЧК, РДСП, 
ВиК, РДПБЗН 

Осигуряване на резервно водоснабдяване. Общ.А, ВиК 
Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването  с ел. 
енергия, природен газ и горива. 

ЕВН, Сити газ и други 
оператори  

Отстраняване на аварии по комунално-битовите мрежи. Общ.А, Ръководители на 
обекти 

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

ОбщА, ръководители на обекти 

Възстановяване на разрушени ж.п. линии   НКЖИ 
Възстановяване на пътна инфраструктура  ОПУ, ОбщА 

Разчистване на пътища и извличане на аварирала техника.  
ОПУ, РДПБЗН, общински 
фирми, ЮЛ съгласно 
сключените споразумения 

Временно възстановяване на повредени мостове.  
 

ОПУ, общински фирми, ЮЛ 
съгласно сключените 
споразумения 

Раздаване на помощи на пострадалото население.  Общ.А, БЧК, РДСП,  
Оказване на психологична помощ и психосоциална 
подкрепа на пострадалите и на спасителните екипи. 

БЧК, ОДМВР 

Описанието на ролите, функциите и отговорностите при възстановяване и 
подпомагане е направено въз основа на СОП по чл.29, ал. 2, т.2 от ЗЗБ  

 
2.4. Финансово осигуряване??? 



 
 
 

VII.МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
 
1.1 Цел и основни компоненти на раздел „Мониторинг и оценка“. 
Цел - да осигури основа за наблюдение и оценка на Общ.ПЗБ и дейностите по 

неговото изпълнение. 
1.2. Основни компоненти на раздела: 
1.2.1. Принципи и критерии за мониторинг и оценка на Общ.ПЗБ; 
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 за 
изпълнението на функциите, дейностите и задачите, възложени с него. 

При оценяването дали ОПЗБ 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 ОПЗБ. 
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 ОСНРБ и съставните части на ЕСС на 
местно ниво разполагат с необходимите ресурси, за да бъдат в състояние 
да изпълняват техните функциите описани в ОПЗБ. 

Обхватът се оценява чрез: 
• проверка за наличието на опасности, които не са разгледани в ОПЗБ; 
• разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, 

реагиране и възстановяване по отношение на разгледаните рискове; 
• оценка на адекватността на съществуващите връзки между ОПЗБ и 

плановете на участващите организации и институции. 
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 в 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. 
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 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 замeстник кмета на община Раковски, г-
н Йовко Романов и г-н Божидар Срехин. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение №1 - Заповед на Кмета на общината определяща състава и 
задълженията на Кризисния щаб за действия при възникнали бедствия.(добавяне 
на хартиен носител). 
 
Приложение № 2 - Телефонен указател на отговорни служители за изпълнение 
на Плана за защита при бедствия, кметове и кметски наместници. 
 

№
  

Институц
ия 

Местона-
хождение 

Длъжностно лице Телефонни номера 
 

1 Щаб  
За 
изпълнени
е на Общ. 
План за 
защита 
при 
бедствия 
 
 
 
 

Гр. 
Раковски       

 

Председател Павел Гуджеров – кмет -03151/2260; 0888792909;  
Зам. предс. Йовко Романов 
                      Венцислав Чавдаров 

-03151/5058; - 0884188799 
- 0895847448 

Членове: 
Стойо Фитнев – директор –„ ДМРП“ 
Петър Антонов – началник „ОПБП“ 

 
- 0885800702 
- 0899105040 

Лилияна Шопова– Гл. Спец „ООС“ - 0887582730 

Представител на РУ Раковски  - 03151/5050 

д-р Иван Томбашки – ЕМБАЛ Раковски - 0888385780 

инж. Ангел Аянски – Н-к EVN  
инж. Иван Маринов Н-к В и К 

 -0882834782 
- 0896688834 

гл. инсп. инж. Кюмюрджиев н-к РС 
ПБЗН Раковски 

- 0896819939 

2 кметство с.Белозем Виолета Петрова  - кмет 03159/2050; 0899840399 

3 кметство с.Стряма Васил Черпелийски - кмет 03153/2221; 0885 800705 
4 кметство с.Чалъкови Димитър Николов  - кмет 03154/2229; 0885800708 

5 кметство с.Шишманц
и  

Александър Атанасов  - кмет 03156/2221; 0885800706 

6 кметство  с.Момино  Никола Стоянов - кмет 03155/2221; 0885800709 

7 кметство с.Болярино Стефка Милиева  - кметски наместник 03157/2321; 0885800710 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 - План - Схема за оповестяване при възникване на бедствие. 
 
 
 
 
 
 
ЕСС - 112 
ОЦ на РД”ПБЗН”- 032/ 932200, 032/932201 
Дежурен по общински съвет за сигурност - 03151/22-33 
Щаб за координация на общината – 0885800702 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Дежурен по общински 
съвет за сигурност и УК 

 

Обектови сили за 
реагиране  

Средства за масово 
осведомяване 

ОЦ на РД”ПБЗН”” 

 

Щаб за координация на 
общината 

Бедствие/заплаха за бедствие 
/информация от местни жители, 

полиция, пожарна, ръководство на 
обект, локални, ведомствени или 

    
   

Щаб за координация 
/ръководство/ на обекта 

 

Общински сили за 
реагиране при 

бедствия 

Персонал и 
население в 

застрашената зона  

Дежурен по обект 
 

Съставни части на 
единната спасителна 

система 

Население в 
застрашената зона  

Население в 
застрашената зона  



Приложение № 4 - Списък на сгради с масово пребиваване на хора, 
производствени и обществено-обслужващи/обекти от критичната 
инфраструктура/ на  територията на община Раковски. 
 
 
№ 
по 
ред 

 
Наименование 

на обекта 

 
Адрес 

Х а р а к т е р и с т и к а 
Капацитет Метод на 

строит. 
Етаж-
ност 

забележка 
План. Пиков 

1. Образцово 
читалище 
„Св.св. Кирил 
и Методий” 

гр. Раковски, 
централен площад 

 150 монолитно 2  

2. ОУ „Христо  
Смиренски” 

гр. Раковски, 
ул.”Москва” 22а 

 459 монолитно 3  

3. ОУ  ”Христо 
Ботев” гр. Раковски, 

ул.”Петър Богдан”№ 
48 

 554 монолитно 3  

4. ПГ „ Петър 
Парчевич” 

гр. Раковски, 
бул..”Г.С.Раковски” 
100 б 

 500 монолитно 4  

5. ОДЗ 
„Детелина” 

гр. Раковски, ул. 
”Васил Петлешков” 
№ 16 а   

 150 монолитно 2  

6. ОДЗ „Иглика” гр. Раковски, 
бул..”Г.С.Раковски”5а 

 200 монолитно 2  

7. ОДЗ „ 
Щастливо 
детство” 

гр. Раковски, ул. 
Цанко Церковски  № 
44а 

 250 монолитно 2  

8. ЦДГ ”Първи 
юни” 

гр. Раковски, 
ул.”Никола 
Вапцаров” № 1 а 

 250 монолитно 1  

9. Ресторант 
„Апенин” 

гр. Раковски, 
ул.”Христо Ботев”     
№ 34 

 200 монолитно 1  

10. Бивша сграда 
на АПК 

ГР. Раковски, бул. 
Г.С.Раковски  
№ 108 

 200 монолитна 3  

11. Търговски 
център О’азис 

гр. Раковски, кв. 
Секирово, централен 
площад 

 150 монолитно 3  

12. Цъква „Свети 
Архангел 
Михайл” 

гр. Раковски, кв. 
Секирово, централен 
площад 

 500 монолитно 1  

13. Църква 
„Пресвето 
Сърце 
Исусово” 

гр. Раковски, кв. 
Секирово, централен 
площад 

 500 монолитно 1  

14. Църква 
„Непорочно 
зачатие на дева 
Мария” 

Гр. Раковски, кв. 
Парчевич, площад 

 300 монолитно 1  



15 Снек - бар 
„Куатро” 

гр. Раковски, 
централен площад 

 200 пакето- 
повдиг. 

1  

16. Читалище „Хр. 
Ботев” 

с.Стряма, централен 
площад 

 350 монолитно 1  

17. ОУ „Отец 
Паисий” 

с. Стряма, ул. 
Хр.Ботев № 3  

 300 масивно 2  

18. Читалище „ 
Просвета” 

с. Белозем, ул. 
”Родопи”  № 40 

 350 монолитно 2  

19. Църква „ 
Свети Георги” 

с. Белозем, ул. 
”Синчец”  № 1 

 200 монолитно 2  

20. ПГ по „Селско 
стопанство” 

с. Белозем, ул. „ 
Васил Левски” № 1 

 400 монолитно 2  

№ 
по 
ред 

 
Наименование 

на обекта 

 
Адрес 

Х а р а к т е р и с т и к а 
Капацитет Метод на 

строит. 
Етаж-
ност 

забележка 
План. Пиков 

21. Читалище 
„Св.св. Кирил 
и Митодий” 

с. Шишманци, 
Площад 1/сграда 2 

 350 масивно 2  

22. ОУ „Петър 
Берон” 

с. Чалъкови, ул. Ран 
Босилек № 4 

 245 масивно 2  

23. Читалище с.Болярино, площад  200 монолитно 2  
24. Читалище с.Момино село, 

площад 
 350 монолитно 2  

25. Жилищни 
сгради на 2 и 3 
етажа  

гр. Раковски       

26. Жилищни 
сгради на 4 и 
повече етажа  

гр. Раковски       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 – Контакти с институции и фирми с отговорности за 
изпълнение на  общинския ПЗБ. 
 
 

№ 
по 
ред 

 
Наименование 

Местона-
хождение 

 
Лице за 
контакт 

 
Телефонни номера 

1. Община 
Раковски 

гр. 
Раковски 

Стойо Фитнев 0885800702 

2. МБАЛ „Св. 
Анна“ 

гр. 
Раковски 

Иван Томбашки 03151/ 24 45; 
0888385780 
 

3. РУ Раковски гр. 
Раковски 

Самуил 
Хаджиев 

03151/50 50; 
0886332659 
 

4. „ИНСА” - ЕООД гр. 
Раковски 

Иванка 
Самуилова 

03151/ 48 52; 
0887759124 

5. „Деливан” - 
ЕООД 

гр. 
Раковски 

Минчо Йозов 
Деливански 

03151/ 47 34; 
0888528760 

6. РС ,,ПБЗН”  гр. 
Раковски 

Николай 
Малинов 

0893533430 
 

7 ЕТ „Лилия-53“ Гр. 
Раковски 

Йосив Петков 0889262729 

8 ЕВН КЕЦ 
Раковски 

Гр. 
Раковски 

Александър 
Глушков 

0888385780 

9 ВиК клон 
Раковски 

Гр. 
Раковски 

Иван Маринов 0882833569 

10 „ЦИМА“ - ООД С. Стряма Георги Жеков 0888347458 

11 „Шери-61“ 
ЕООД 

Гр. 
Раковски 

Георги Плачков 0884339933 

12 „Рубикон“ ЕООД С. Стряма Таньо Коев 0887888877 

     



Приложение № 6- История на разпространените екземпляри от плана.  
 
ПРЕДОСТАВЕНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ 
 
Екзем
пляр 
№ 

Организации/структура Представител Подпис 

1    
2    
3    
4    
5    

    
    
 
 
 
 
 
Приложение №7 - Лист за отразяване на направените актуализации в 
документа. 
 
 
 
Промяна 
№ 

Дата Променена 
част,страница/и 

Дата на 
изпращане 

От кога е 
изпратена 
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