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ПРОЕКТ! 

ДО 

ОБЛАСТНИЯ 
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ 
СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 
ОТ БЕДСТВИЯ 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  
за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Марица 

през 2020 г. 
 

I. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЗАЩИТА 
ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНАТА. 

1. Дейности по изпълнението па превантивните мерки за недопускането 
или намаляването па последиците от бедствия. 

1.1. На 24.03.2020 г. се проведе неприсъствено първо редовно заседание на 
Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община 
Марица относно: 

- Приемане на Годишен доклад до Съвета по чл. 64а, ал.1 от Закона за защита 
при бедствия за състоянието па защитата при бедствия на територията на община 
Марица през 2019 г.; 

- Приемане на Годишен план за работата на Общинския съвет за намаляване 
на риска от бедствия и организиране дейностите за защитата на населението при 
бедствия и аварии през 2020 г. на територията на община Марица. 

1.2. С цел осигуряване на пожарна безопасност със Заповед № РД – 09 - 375 
от 07.04.2020 г. беше определен пожароопасен сезон в горите през периода от 
13.04.2020 г. до 30.10.2020 г. на територията на община Марица. Копие от 
Заповедта беше връчена  на всички Кметове на кметствата на територията на 
общината. С оглед по-голяма оперативност Заповедта се обяви на 
информационните табла в кметствата на територията на общината. 

1.3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 81213-968 от 
10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на 
дейности в земеделските земи със Заповед № РД – 09 - 736 от 25.06.2020 г. беше 
обявено настъпването на етап "Восъчна зрялост" на територията на община 
Марица на посевите от житни култури. Копие от Заповедта беше връчена  на 
всички Кметове на кметствата на територията на общината. С оглед по-голяма 



оперативност Заповедта се обяви на информационните табла в кметствата на 
територията на общината. 

1.4. Па 28.10.2020 г. се проведе второ неприсъствено заседание на 
Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община 
Марица относно: 

- Представяне на доклади от ръководители или специалисти на 
териториалните структури на министерства и ведомства за готовността им за 
работа при усложнена зимна обстановка през зимния сезон на 2020-2021 г.; 

- Представяне на доклад за готовността на училищата и детските градини за 
провеждане на нормален учебен процес, осигуряване с отопление, транспорт и 
медицинско осигуряване; 

- Представяне на доклад за техническото и експлоатационно състояние на  
речните русла и напоителните канали и готовността за посрещане и провеждане 
на „високи води" през есенно-зимния сезон. 

1.5. Община Марица сключи договор за календарната 2020-2023 г. с „Оазис 
спорт-1“ ЕООД за „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна 
мрежа на територията па община Марица. 

1.6. Всички кметства и детски градини на територията на община Марица 
бяха осигурени с гориво за отопление за 2020 г. 

 

 

2. Дейности по планиране на защитата при бедствия и провеждане на 
СНАВР. 

2.1. Община Марица има разработен Общински план за защита при бедствия, 
който се поддържа в актуално състояние. 

2.2. В актуално състояние се поддържат състава на Общинския щаб за 
изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и състава на Общинския 
съвет за намаляване на риска от бедствия.  

2.3. В актуално състояние се поддържат: 

        - Външен авариен план за действие при възникване на аварии и бедствия 
в обект с висок рисков потенциал „Ви-газ България „ ЕАД София – 
газоснабдителна станция за пропан –бутан, с.Бенковски, община Марица. 

        - План за противодействие на тероризма и защита при терористична 
дейност 

3. Тренировки. 

3.1. На 11.05.2020 г. и 21.10.20 г. се проведоха съвместни тренировки по 
изпълнение на Аварийните планове за действие с обекта с висок рисков потенциал 
„Ви-газ България „ ЕАД София – газоснабдителна станция за пропан –бутан, 
с.Бенковски, община Марица. Тренировките се извършиха с цел да се повишат 
знанията, уменията и практическите навици на участниците по оповестяване, 
събиране на информация, подготовка на предложения за организация на защитата 
на населението, ръководство на спасителни и ликвидационни мероприятия и 
повишаване на подготовката и практическата натренираност на личния състав на 
аварийните групи при извършване на дейности по защитата на населението. 

3.2. Проведена е тренировка за евакуация на служителите от Общинска 
администрация Марица. 



 
4. Дейности по оповестяване при бедствия. 

4.1. Състоянието на системите за оповестяване (телефон-факс и мобилен 
телефон) са в добро състояние. Оперативния дежурен по ОбСС информира 
Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и 
оперативния дежурен по Областен съвет за сигурност за възникнала кризисна 
ситуация за своевременно отреагиране. 

4.2. Общината поддържа постоянна връзка с Областна администрация по 
линия на ОМП чрез оперативните дежурни, като при критични ситуации се 
включва и Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при 
бедствия с график за денонощни дежурства в Общинска администрация Марица и 
кметствата на населените места на територията на общината, като при 
необходимост се търси съдействия и помощ от районните служби на РДПБЗН – 
Пловдив и РУ с.Труд. 

4.3. Оповестяването и информирането на административните и стопански 
ръководители и органи за управление, силите и населението се организира чрез 
дежурните длъжностни лица по постоянно действаща свързочно-оповестителна 
система на Общинския съвет за сигурност и разработените планове за привеждане 
в готовност на щабовете за координация на спасителните работи от общината и 
обектите. 

4.4. Подготовката на неработещото население се осъществява предимно чрез 
интернет страницата на общината,  таблата за обяви в кметствата и лична беседа 
на кметовете в населените места. 

II. ВЪЗНИКНАЛИ БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2020 Г . В ОБЩИНАТА - АНАЛИЗ 
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА IIA ДЕЙНОСТИТЕ. 

1. Дейности по защита па населението при възникнали бедствия през 
2020 г. 

1.1. През 2020 г. не е обявявано бедствено положение на територията на 
общината. 

2. Организиране, координиране и контрол на процеса на подпомагане и 
възстановяване при възникнали бедствия на територията на общината. 

2.1. Община Марица работи приоритетно по защитата на населението при 
бедствия, аварии, катастрофи и самостоятелно може да изпълнява служебните си 
задължения, ако обстановката наложи това. При необходимост се търси 
съдействие и помощ от районните служби на РДПБЗН - Пловдив и Районно 
управление с.Труд. 

         С уважение, 
        ДИМИТЪР ИВАНОВ 
        Кмет на Община „Марица" 
          

Изготвил: 
Христо Найденов 
Техн.експерт „ОМП и ПУ“ 


