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      ДИМИТЪР ИВАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА И 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

 
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН 
за организиране дейностите за защитата на населението при бедствия и аварии през 2021 год. на територията 

на община Марица 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.Основание за разработване на плана: Планът се разработва на основание чл. 6д, ал.5 и чл.65, ал.1 от 

Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) 
2.Цел на плана 
2.1.Да създаде оптимална организация в община Марица за осигуряване на защитата на населението, 

инфраструктурата и националното стопанство при възникване на бедствия. 



 

2.2.Да осигури организирането и контрола на превантивната дейност за недопускане и 
намаляване последиците от бедствия. 

2.3.Да улесни управлението на процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия. 
 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ОПЕРА ТИВНИ ЦЕЛИ 
1.Поддържане в постоянна готовност Щаба за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия на територията на община Марица. 
2.Организация, координация и ръководство на звената, службите и структурите на Единната спасителна 

система /ЕСС/ при подготовката за реагиране при бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на 
спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи /СНАВР/ от две или повече нейни части. 

3.Организиране и провеждане на превантивна дейност в община Марица за недопускане или намаляване 
последиците от бедствия. 

4.Оказване на помощ и контрол при подготовката за действия при възникване на бедствия, извършвана от 
териториални звена на министерства и ведомства, общинската администрация, юридически лица и еднолични 
търговци на територията на община Марица. 

 
 
 
 

 
№ НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ УЧАСТВАТ, 

ДОКЛАДВАТ 
РЪКОВОДИТЕЛ ВРЕМЕ 

1 2 3 4 5 
А. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

 
I. Заседание с дневен ред: 
1. Изготвяне и приемане на общинска програма 

за намаляване на риска от бедствия за 
периода 2021-2025 

 
Общински съвет за 

намаляване на риска от 
бедствия /ОбСНРБ/, 

 
 

Председател на 
ОбСНРБ 

 
 

Януари 
2. Изготвяне годишен план за изпълнение 



 

Програмата за намаляване на риска от 
бедствия 2021-2025 

Секретар на ОбСНРБ 
 

II. Заседание с дневен ред: 
1. Информация за състоянието на речните русла 

на територията на общината и готовността им 
за провеждането на високи води. 

Зам.Кмет община Марица

Председател на 
ОбСНРБ Април 2. Информация за пожарната обстановка, 

предприетите превънтивни мерки и 
готовността на РС „ПБЗН“-Пловдив за гасене 
на горски и полски пожари 

Началник III-та РС 
„ПБЗН“ Пловдив 

1 2 3 4 5 
II. Заседание с дневен ред: 
1. Доклад за готовността на училища и детски 

градини за провеждане на нормален учебен 
процес , осигуряване с отопление, транспорт 
и медицинско осигуряване. 

Зам.Кмет община Марица

Председател на 
ОбСНРБ Октомври 2. Доклад за зимното снегопочистване на 

общинската пътна инфраструктура и 
уличната пътна мрежа на селата на 
територията на община Марица 

Зам.Кмет община Марица

Б. ТРЕНИРОВКИ 
 

1. Провеждане на годишни тренировки на 
Националната система за ранно 
предупреждение и оповестяване в област 
Пловдив.Проверка на готовността на 
Общинския щаб.Кметове на кметства. 

ОДПБЗН – Пловдив 
Общински щаб, 

Кметове на кметства 

ОДПБЗН – 
Пловдив 

 

По плана на 
ОДПБЗН – 
Пловдив 

 

2. Участие в тренировките по оповестяване на 
страната със сигнали за въздушна опасност 

Техн.експерт ОМП и ПУ, 
Дежурен ОбСС, 

Кметове на кметства 

Председател на 
ОбСНРБ Постоянен 



 

3. Проиграване на Аварийния план за действие 
на Газоснабдителна (претоварна) станция за 
пропан-бутан на Ви-газ България ЕАД в с. 
Бенковски 

Община Марица, 
Ръководители и членове 

на аварийни групи 

Председател на 
ОбСНРБ и 

ръководител 
 Ви-газ България 

 
Октомври 

В. СБОРОВЕ: 
 

1. Участие в Учебно-методически сбор по 
защита на населението при бедствия на 
Областния управител на област Пловдив 

Председател на ОбСНРБ Областен 
управител 2021 г. 

Г. ОБУЧЕНИЯ: 
1 2 3 4 5 
1. Обучение на общинската администрация за 

задълженията и действията им при 
възникване на бедствия на територията на 
общината 

Техн.експерт ОМП и ПУ Председател на 
ОбСНРБ юли 

Д. ПРЕВЪНТИВНА ДЕЙНОСТ: 
 

1. Проверка на проводимостта на речните легла 
на територията на общината. Комисия Председател на 

ОбСНРБ Октомври 

2. Проверка готовността и наличността на 
снегопочистващата техника и количеството 
инертни материали за зимното почистване на 
общинската пътна мрежа 

Комисия Председател на 
ОбСНРБ Ноември 

Е. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 
 

1. Поддържане в актуално състояние 
Общинския план за защита при бедствия Работна група Председател на 

ОбСНРБ 
При 

необходимост 
2. Актуализиране на състава на Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия Техн.експерт ОМП и ПУ Председател на 
ОбСНРБ 

При 
необходимост 

3. Актуализиране на състава на Общинския щаб Техн.експерт ОМП и ПУ Председател на При 



 

за изпълнение на Плана за защита при бедвия 
на територията на община Марица 

ОбСНРБ необходимост 

4. Набиране и актуализиране на състава на 
Доброволното общинско формирование Техн.експерт ОМП и ПУ Председател на 

ОбСНРБ 
При 

необходимост 
5. Обслужване на индивидуалните средства за 

защита на населението на територията на 
общината 

Техн.експерт ОМП и ПУ Председател на 
ОбСНРБ Октомври 

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


