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ПЛАН
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
НА ОБЩИНА МОНАТНА

Приет с Решение № 716/29.01.2018 година на Общински съвет Монтана

гр. Монтана
2018 г.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания за разработване на плана
Планът е изготвен в отговор на устойчивото нарастване на нивата на
терористична заплаха в глобален мащаб, в изпълнение на изискванията на чл.
5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на
националната сигурност, чл.6 от Закона за противодействие на тероризма, т.2
от Решение № 669 на 02.11.2017 г. и е в съответствие със Стратегията за
национална сигурност на РБ, стратегията за противодействие на
радикализацията и тероризма, стратегията за вътрешна сигурност на ЕС,
стратегията на ЕС за борба срещу радикализацията и набирането на
терористи(Документ 9956/14) и Насоките за нейното прилагане (Документ
13469/1/14).
Прилагането на мерки за пресичане на терористична дейност и
овладяване на последствията от терористични актове, ще се осъществява в
сложна обстановка, изискваща добра предварителна организация за реагиране
определена от следните основни фактори:
Затруднено
управление
вследствие
на
изключителна
неопределеност и липса на информация за параметрите на разрушенията,
жертвите и риска за живота и здравето на хората;
Нарушени или силно затруднени комуникации в зоната на
терористичния акт;
Наличието на паника и стрес сред намиращите се в зоната на
инцидента граждани;
Усложнени условия за въвеждане на силите за реагиране в зоната
на инцидента поради наличие на разрушения, наводнения, пожари или заплаха
за живота и здравето на служителите при терористични актове с използване на
биологично или химическо оръжие;
Затруднено взаимодействие между силите на различни ведомства
изпълняващи задачи, при пресичане на терористична дейност или при
овладяване на последствията от терористични актове;
Съкратени срокове за вземане на решение;
1.2.

Цел на плана

Осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите
територията и националните интереси на РБ срещу терористични заплахи.
Единно разбиране на рисковете и координиране на действията на
компетентните държавни органи при повишени нива на заплаха от
терористична дейност и при овладяване на последствията от терористични
актове.
Превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията
способстващи извършването на тероризъм.

2. ОБХВАТ
Планът описва организацията за оповестяване, информиране, реагиране
и управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на
терористични заплахи, и за овладяване на последствията при осъществен
терористичен акт. Предмет на плана са и дейностите, осъществявани от
органите за управление при различни нива на заплаха и степени на готовност.
Основните задачи по изпълнението му се осъществяват от:
МВР;
МО
МВнР
МРРБ
МЗ
МОСВ
МТИТС
МЕ
МЗХ
МИКОНОМИКАТА
МТУРИЗМА
ПРУКУРАТУРА НА РБ
ДА”НС”
ДА „ЕЛЕКТРОННО У-Е”
НСО
ДА „РАЗУЗНАВАНЕ”
АЯР
ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ
КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ
Задачите и отговорностите на органите на изпълнителната власт по
противодействие на терористична дейност и овладяване на
последствията от терористични актове произтичат от нормативните
документи, уреждащи тяхната дейност, както и от взаимодействието
им с други държавни и частни субекти. Министерствата и
ведомствата изпълняват задачите си съгласно своите планове за
действие, заповедите и разпорежданията на съответните
ръководители.

2.1.

Предмет на плана

Планът описва организацията за оповестяване, информиране, реагиране
и управление на силите и средствата за предотвратяване и овладяване на
криза, вследствие на терористична дейност. Предмет на плана са процедурите
и отговорностите за информиране на международни организации и други
структури по ред, определен в международни договорености и споразумения.
Основните задачи се изпълняват от териториалните структури на
Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната,
Министерството
на
извънредните
ситуации,
Министерството
на
здравеопазването, Министерството на външните работи, Министерството на
икономиката
и
енергетиката,
Министерството
на
транспорта,информационните технологии и съобщенията, Министерството на
регионалното развитие и благоустройство, Министерството на земеделието,
храните и горите, Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна
агенция „Електронно у-е”, чиито структури имат разработени планове за
действия при кризи, възникнали вследствие на терористична дейност и
действат по тях.
Участие в планирането и управление на кризите вследствие
терористична дейност вземат следните организации, физически и юридически
лица: Областна дирекция МВР, Пожарна безопасност и защита,
Жандармерийско подразделение, Транспортна полиция, Регионален център по
здравеопазване, Център за спешна и неотложна медицинска помощ, В и К,
Мрежов експлоатационен район Монтана, Областно пътно управление, БДЖ,
Поделение „Товарни превози”, дирекция „Гражданска защита”, Областна
дирекция „Земеделие”, ”ДАНС – Монтана”, структури на ДАИТС, военни
поделения, Пристанище – Лом, РИОСВ, РИОКОЗ, Окръжна и Районна
прокуратура и общински администрации на територията на областта.
2.2.

Основни задачи по изпълнение на плана

 Създаване на организация за привеждане в готовност за
действие на органите за управление при кризи, силите и средствата за
действие в област Монтана съвместно с Областна Дирекция МВР –Монтана,
Силите и средствата на Единната спасителна система за разрешаване на
кризисната ситуация.
 Създаване на организация за своевременно евакуиране на
граждани от застрашените обекти.
 Създаване на организация за своевременно изваждане, оказване на
първа медицинска /долекарска / помощ на пострадали .
 Осигуряване на реда и безопасността за населението, обектите и
околната среда и прилагане на мерки за възстановяване на нормалния ритъм
на работа на територията на област Монтана.
Поддържане в постоянна готовност на сили и средства за провеждане на
неотложни спасителни и аварийни дейности в работно и извънработно
време.

2.3. Отговорности на кмета на общината по изпълнение на плана
Организира и ръководи защитата на населението при терористична
дейност на територията на общината;
Организира разработването и внася за приемане от Общинския
съвет на Общински план за действие при терористична дейност и предоставя
данни за изготвянето на областния план;
Организира, координира и провежда превантивни мерки за
недопускането или намаляването на последиците от терористични действия;
По искане на компетентните държавни органи въвежда и
контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите,
намиращи се на територията на общината, както и спрямо осъществяването на
търговски и комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване,
газоподаване, водоподаване, интернет доставчици и др.;
Планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за
осигуряване на дейностите по плана за противодействие на тероризма в
общината, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със
защитата на населението;
Координира спасителните дейности и неотложните аварийновъзстановителни работи за ликвидиране на последствията от терористична
дейност;
Извършва обмен на информация с оперативния дежурен на ОД на
МВР;
Организира и координира временното извеждане и предоставя
неотложна помощ на пострадали граждани;
На основание Закона за автомобилните превози отправя искане
към превозвачите за предоставяне на транспортни средства при извършване на
спасителни дейности и при евакуация на хора, животни и материални
ценности.
3. ВЪЗМОЖНИ
СЦЕНАРИИ
ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА
ТЕРОРИСТИЧНИ
АКТОВЕ
И
ДЕЙСТВИЯ,
КОИТО
СЕ
ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ТЯХ
3.1.
Задействане на взривно устройство в транспортни средства
или на места с масово събиране на хора;
Такъв тип терористични актове могат да се извршват от терористи, които
се самовзривяват или чрез дистанционно взривяване на предварително
заложено взривно устройство.
Очаква се възникване на ситуация, при която има множество загинали и
ранени хора. Налага се бързо евакуиране на пострадалите и много добра
организация на спасителните действия. Най-вероятно комуникациите в района
на инцидента ще бъдат затруднени. Задължително е извършването на действия
за търсене и обезвреждане на други взривни устройства, в близост до района,
чието взривяване може да доведе до множество допълнителни жертви. С цел

задържане на евентуални извършители се блокира зоната на инцидента
извеждат се гражданите и се снемат данни от тяхната самоличност.
От изключителна важност е бърз мониторинг на състоянието на околната
среда за наличие на токсични вещества или радиационно замърсяване в района
на инцидента.
3.2.
Използване на огнестрелно оръжие в места с масово
пребиваване на хора, знакови сгради и съоръжения, с цел убийство на
хора;
- Тази тероритична дейност се осъществява от лица, които в общия случай
ще използват открито огнестрелно оръжие на обществени места. При това
стремежът им ще бъдеубийството на максимален брой хора или убийството на
знакови за обществото личности. Основна роля за овладяване на такива
ситуации имат полицейските сили, които да обезвредят стрелеца/стрелците,
бързо да изведат хората от обсега на огнестрелното оръюжие и да осигурят
свидетели за разследване на престъплението.Може да се очаква затруднена
комуникация в района на инцидента, наличие на паника сред хората,
значителен брой убитиили такива с тежки огнестрелни рани.
От голяма важност е оказването на спешна медицинска помощ на
пострадалите. Изключително сложна ситуация може да възникне при добре
планирани многоточкови атаки, проведени в няколко места с масово събиране
на хора при използване на мощно огнестрелно оръжие или дълго хладно
оръжие.
3.3.
Вземане на заложници в сгради, въздухоплавателни или други
превозни средства;
При такава терористична дейност се вземат заложници, като в общия
случай те се поставят под контрол в сграда, самолет или друг вид превозно
средство. Целта е водене на преговори с официалните власти, или печелене на
време, като е възможно такива действия да се осъществяват и с цел отвличане
на вниманието. Овладяването на ситуацията изисква бързото и поставяне под
контрол чрез участие на добре подготвени преговарящи екипи, изолиране на
района на инцидента, подготовка и провеждане на специална операция от
СОБТ за обезвреждане на терористите и извеждане на заложниците.
Необходимо е търсенето и обезвреждането на евентуални взривни устройства
в близост до мястото на инцидента, както и предварителната подготовка за
извършване на спасителни дейности и медицинска евакуация.
3.4.
Задействане на взривно устройство в обекти от критичната
инфраструктура с цел предизвикване на промишлени аварии или
бедствени ситуации;
Терористичния акт може да бъде извършен чрез активиране на взривно
устройство, намираще се в превозно средство или чрез използване на

летателен апарат. Възможно е изпускане в атосферата на токсични вещества,
причиняване на наводнения, свлачища или срутване на големи земни маси,
които да доведат до множетво човешки жертви, екологично замърсяване,
разрушения на сгради, пътни съоръжения или железопътна инфраструктура.
От съществена важностса ефективните спасителни операции, гасенето на
възникнали пожари и оказването на СпМП на пострадалите.
3.5.

Използване на оръжия за масово унищожение;

Различните начини за извършване на такъв вид терористична дейност я
прави особено опасна. Трудното разкриване на причините и последствията
прави изключително сложни спасителните дейности, както и тези по
разследването. Възможни са множество жертви, за спаяването на които са
необходими специализирани медицински действия. Очакваните щети са
значителни.
3.6.
Нерегламентирано проникване в електронни мрежи от
системи за управление на ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване,
водоснабдяване и др.).
Терористичният акт е насочен към осъществяване на неоторизиран достъп
до информационни източници и/или мрежи, които управляват, контролират
или показват, важни за страната дейности (енергоснабдяване, газоснабдяване,
водоснабдяване и др.). Допълнителни цели са уебресурсите на държавното
ръководство, на публични личности и дуги насочени към радиаклизиране на
настроенията и уронване на легитимността им. За осъществяването на такава
терористична дейност се използват дефицити в информационните
инфраструктури и в служители, имащи пряко отношение за поддържането им.
Реагирането попада основно в областта на системите за киберсигурност.
Съответните министерства, ведомства, собственици, и оператори на
поразените системи планират и прилагат допълнителни мерки за
стабилизиране работата на ключово важните системи и мрежи.
3.7.

Врязване на превозно средство в група цивилни граждани.

Терористичния акт може да се осъществи от членове или симпатизанти на
терористични структури или саморадикализирали се лица. Извършителите
може да са жители на населеното място или държавата, където ще се извърши
нападението или да се придвижат до там по указание на ръководителите си.
Когато извършителите са саморадикализирали се лица мястото и времето на
нападението се определя от самите тях. Такъв терористичен акт цели убийство
или нараняване на максимален брой цивилни, за да се демонстрират
възможностите на извършителите и да се всее страх и паника сред
населението и службите за сигурност.

Основна роля за овладяване на такива ситуации имат полицейските сили,
които трябва да обезвредят водача на превозното средство и придружаващите
го съмишленици. Транспортното средство с което е извършено нападението
следва да се провери от експерти за наличие на взривно вещество или др.
средство за причиняване на допълнителни жертви и наранявания.
3.8.Задействане на взривно вещество или вещество с потенциал за
масово поразяване, поставено в карго, колетни и пощенски пратки.
При такъв терористичен акт не е необходимо организаторите и
извършителите да се намират на територията на населеното място или
страната където ще бъде извършена атаката. Това обстоятелство ще влияе
съществено върху действията по разкриването на организаторите и преките
извършители, като тук важна роля ще имат и компетентните структури на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
3.9.Завладяване или причиняване на материални щети на синволни за
държавността сгради /президентство, парламент, министерства и
други./
Обикновено извършителите са група въоръжени лица, добре подготвени и
познаващи спецификата на съответния обект и режима на охраната му.
Възможно е при завладяване на сградата да бъдат взети заложници от
работещите в нея служители.
Цели се демонстриране на възможности за дестабилизация на страната и
широко медийно отразяване.
4. НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА И КРИТЕРИИ ЗА
ОБЯВЯВАНЕТО ИМ
За оценяване на заплахата се прилагат следните нива:
4.1. Трето ниво – ниско ниво
4.2. Второ ниво – високо ниво;
4.3. Първо ниво – много високо ниво.
Трето ниво – Наличната информация за средата за сигурност
предполага ниска вероятност от планиране и осъществяване на терористичен
акт.
ВТОРО НИВО – Значителен брой елементи на заплаха са оценени
като налични в страната или в непосредствено съседство и е налице реален
риск от извършване на терористичен акт.
ПЪРВО НИВО – Всички елементи на заплаха са налице в страната
или в непосредствено съседство и съществува висок риск от извършване на
терористичен акт. Съществуват непосредствени намерения за осъществяване
на такъв акт, с налични средства и създадена организация.
5. СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
Органите на централната и местната власт, юридическите лица и едноличните
търговци, собственици и ползватели – експлоатиращи или оператори на
стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност, по

Постановление 181 на МС от 2009 г., прилагат мерки за сигурност,
съответстващи на нивото на заплаха.
В зависимост от нивото на заплаха от терористичен акт ръководителят на
НОЩ определя със заповед степента на готовност за реагиране, в която следва
да преминат министерства, ведомства, области, общини и обекти.
Степените на готовност за реагиране при терористична заплаха са:
5.1. Зелена степен – постоянна готовност;
Прилагат се постоянни мерки за сигурност с цел намаляване на риска
от извършване на терористичен акт. Институциите изпълняват ежедневната си
дейност, поддържайки необходимо ниво на готовност за реагиране.
Дейности на кмета на община:
Организира разработването и внася за утвърждаване от общинския
съвет на Общински план за противодействие на тероризма и предоставя данни
за изготвянето на областния план;
Във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС организира,
координира и провежда превантивни мерки за недопускане или намаляването
на последиците от терористични действия на територията на общината;
Планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за
осигуряване на дейностите по плана за противодействие на тероризма, като и
резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на
населението.
5.2.

Жълта степен – предупреждение;
Средата за сигурност е променила състоянието си и има риск от
осъществяване на терористичен акт. Институциите засилват наблюдението на
конкретни параметри на средата за сигурност и повишават готовността за
прилагане на допълнителни мерки за сигурност.
Дейности на кмета на община:
- Провежда мероприятия за засилване охраната и бдителността на
служителите от общинската администрация, училищата, детските градини,
общинските фирми и водоеми по отношение на заплахата;
- Във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС прави преглед на
разчетите за усилване на охраната на конкретни обекти;
- Прави преглед на Плана за противодействие на тероризма и при
необходимост го актуализира;
- Провежда заседание на оперативния щаб за оценка на ситуацията и
предприема допълнителни мерки за сигурност;
- Проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на
информация при извънредни ситуации;
- Предприема и други мерки за сигурност при необходимост по искане на
компетентните държавни органи;
- По искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на
ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на
общината, както и спрямо осъществяване на търговски, комунални дейности,

доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване,
локални интернет доставчици и др.
5.3. Оранжева степен – повишена готовност;
Съществува информация за реален риск от терористичен акт.
Институциите привеждат в действие необходимите мерки за сигурност.
Дейности на кмета на община:
- Повишава бдителността на служителите от общинската администрация,
училищата, детските градини и общинските фирми по отношение на
конкретни параметри на заплахата;
- При необходимост и във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС
повишава охраната на конкретни обекти;
- При необходимост провежда заседание на Оперативния щаб на
общината за оценка на ситуацията и предприемане на мерки;
- Проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на
информация при извънредни ситуации;
- Своевременно събира, обобщава и анализира информация постъпила от
ДАНС и МВР;
- По искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на
ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на
общината, както и спрямо осъществяване на търговски, комунални дейности,
доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване,
локални интернет доставчици и др.;
- Предприема и други мерки за сигурност при необходимост по искане на
компетентните държавни органи.
5.4.

Червена степен – реагиране.
При осъществен терористичен акт
Дейности на кмета на община:
Лично или определен от него ръководен служител участва в
дейността на Временния оперативен щаб за координиране на действията на
място;
Формира и ръководи Общинския щаб за защита при бедствия;
Ръководи провеждането на мероприятия по защитата на
населението;
Организира своевременно събиране на информация за загинали и
пострадали граждани, както и за материални щети;
По искане на ръководителя на Временния оперативен щаб въвежда
и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите,
намиращи се на територията на общината, както и за осъществяване на
търговски, комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване,
газоподаване, водоподаване, локални интернет доставчици и др.;
Организира и координира временното извеждане и предоставя
неотложна помощ на пострадалите лица;

Организира алтернативни маршрути за придвижване на
гражданите и обществения транспорт извън района на инцидента;
Оказва съдействие на ръководителя на Временния оперативен щаб
за информиране на гражданите за предприети ограничителни мерки и мерки за
поведение и действие в зависимост от обстановката;
Организира и координира предоставянето на възстановителна
помощ на населението.
6. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Кметовете на общини осъществяват управление на силите и средствата
чрез съществуващите Щабове, създадени във връзка с изпълнение на Закона за
защита при бедствия.
Временен оперативен щаб – осъществява непосредствено управление на
силите за реагиране в зоната на терористичния акт. Създава се със заповед на
ръководителя на Националния оперативен щаб. В състава на ВОЩ се включва
и кмета на общината.
Ръководството на ВОЩ се осъществява от директора на областната
дирекция на МВР, на чиято територия е извършен терористичен акт, или
упълномощено от него лице.
7. ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ПОВИСОКИ СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ
7.1. При заплаха от терористична дейност
При получаване на заплаха от извършване на терористичен акт незабавно
се съобщава на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 /ЕЕНСП
112/ .
При обявяване на ”оранжева” степен на готовност за реагиране, по
решение на ръководителя му се свиква основния състав на ВОЩ. При
конкретна терористична заплаха и необходимост от незабавна реакция,
ръководителят на ВОЩ може да въведе Плана в частта, съответстваща на
заплахата.
I. Организацията на оповестяването, уведомяването и комуникациите на
органите за управление на кризи
Информацията за терористична дейност свързана със задържане на
заложници в обекти с масово пребиваване на хора от граждани или
извършителите и др. - чрез лично общуване или по технически средства /GSM
, мобифон , телефон , факс и др./. Получeна чрез телефоните за спешни
повиквания / ЕЕНСП 112 и ОбСС / .Същите вземат мерки за доуточняване на
информацията и същевременно уведомяват директора / началника / на ОД на
МВР /РУ/, КМЕТА и неговите заместници.
Председателя на ОбСС след кратака оценка на обстановката ,
извършена съвместно с неговите заместници, класифицират тереристичната

дейност, и оповестяват необходимите сили и средства от съответните
държани и областни органи и организации.
При осъществен терористичен акт
В общия случай информацията за извършен терористичен акт на
територията на страната ще се получи на ЕЕНСП 112 в териториалните
структури на МВР или центровете за спешна медицинска помощ. При
получаване на сигнал от ЕЕНСП 112, същия се обработва от служителите,
съгласно утвърдени вътрешни правила и се предава на службите за спешно
реагиране.
 РУ Монтана – деж. тел. 112, МВР 96 500, ф.96 533
Уведомяват се чрез ОДЧ на РУ – Монтана и:
 Районна следствена служба Монтана
 Районна прокуратура Монтана
Оповестените структури незабавно преминават в „червена” степен на
готовност и изпълняват планираните дейности.
7.2.

ОД по ОбСС Монтана незабавно информира Председателя, който от своя
страна разпорежда преминаване в „червена” степен на готовност за реагиране
и изпълнение на предвидените мерки.
1. Организацията на оповестяването и комуникациите от страна на ОбСС
на органите на местното самоуправление, държавната
администрация,
стопанските / нестопанските / организации и населението на община
Монтана по категории:
 ВОЩ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ – по общият ред чрез
Дежурните длъжностни лица.
 Силите и средствата предвидени в групировката по част 2 от
настоящият план – по общият ред чрез Дежурните длъжностни лица .
Оповестяването и привеждането в готовност на органите за управление
и силите се извършват по решение на председателя на ОбСС .
 След привеждането в готовност председателя на ВОЩ докладват
незабавно в щаба на ОСС.
 Населението на общината - Населението се оповестява за
възникване на тероризъм по решение на председателя на ВОЩ чрез
дежурните длъжностни лица по установения ред на ОбСС.
За оповестяване на населението в общината могат да бъдат използвани
и:
Телевизионни оператори
 БНТ – кореспонденти - тел. 301278, моб. 0887813657.
 КТ “Монт7” тел. 300380,300350, моб. 0887358359;

Радио оператори
 “Канал М”- общински радиоцентър Монтана тел. 300 336, 300527 моб.
0889515819, ф. 300336;
2. При терористична дейност свързана със задържане на заложници в
обекти с масово пребиваване на хора /обществени сгради, транспортни
средства и др. / на територията на община Монтана ОбСС организира
изпълнението на следните конкретни дейности , привличането на следните
органи , сили , средства и организации по компетентност.
2.1. Разузнаване на обекта съобразно конкретната обстановка
Започва непосредствено след получаване на информация
терористична дейност в обект с масово пребиваване на хора.
“ ВСЕКИ ПОЛУЧЕН СИГНАЛ СЕ ПРИЕМА ЗА ИСТИНА ! “

за

Извършва се със сили и средства на РУ - Монтана . Количеството им се
определя от Началника на РУ и замесниците му съобразно обстановката и
обекта /месторазположение , предназначение, граждани - работещи и
обслужвани и др./.
В обсъждането на придобитите първични данни участвуват и представители /
дежурни / на:
 Районна следствена служба Монтана.
 Районна прокуратура Монтана .
2.2 Извършване първоначален анализ и оценка на първичната
информация с оглед прогнозиране на последствията от кризисната
ситуация.
Извършва се след постъпване на информация от разузнаването от
всички членове на ВОЩ по компетентност, но в основата стои прогнозиране
развитието на кризисната ситуация/ задържане на извършителите,
освобождаване на заложниците, запазване живота както на заложниците така и
на гражданите живущи в прилежащите сгради/.Извършва се от Началника на
РУП и заместниците му.
2.3. Незабавно уведомява
РДирекция "ПБЗН" област Монтана за
възникналата ситуация.
След оценка на кризисната ситуация и се уведомява и Националния
кризисен щаб.Уведомяването се извършва от щаба на ОСС по утвърдени
образци донесения в указания срок.
2.4. Извършва медицинското осигуряване и оказването на медицинска

помощ на засегнатото население / персонал / така и евентуално на
заложниците.
Медицинското осигуряване се планира и осъществява в пълен обем и в
срокове, съобразно План за медицинско осигуряване и се осъществява от :
 Център за спешна медицинска помощ - Монтана
Центърът извършва:
1. Оказване спешна медицинска помощ на ранени и пострадали лица.
2. Оказване на специализиран спешен транспорт на ранени/ пострадали/,
донори и органи, кръв, кръвни продукти и апаратура, републикански и
районни консултанти за оказване на спешна медицинска помощ.
 Директор на Регионалена здравна инспекция
Директора на РЗИ изпълнява нормативно възложените му функции и
провежда държавната здравна политика.Същият организира основно и
координира медицинското обслужване в стационарни условия и в
специализирани здравни заведения.
Медицинското осигуряване се състои в :

1. ЛЕЧЕБНО-ЕВАКУАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
1. При екстремни ситуации на поразените се оказва медицинска помощ,
както следва:
- долекарска;
- първа лекарска;
- квалифицирана;
- специализирана;
Условие за оптимизиране на извършваните медицински дейности е
тяхното пълно унифициране.
2. Долекарска помощ – осъществява се в максимална близост до
огнището на бедствието при участието на подразделенията на РДПБЗН и
екипи от филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/.
3. Първа лекарска помощ – оказва се от екипи на ЦСМП – Монтана и
близките лечебни заведения.
4. Квалифицирана медицинска помощ – оказва се в “Многопрофилна
болница за активно лечение – Монтана” АД /МБАЛ/.
5. Специализирана медицинска помощ – приближава се до поразените,
като МБАЛ – Монтана изпраща в огнището специализирани екипи – терапевт,
хирург, реаниматор с по една медицинска сестра със санитарен автомобил и
медицинско оборудване за 30 поразени. Лекарите на разположение се

извикват за обслужване на стационарно болните и за сформиране на
допълнителни екипи.
6. Високоспециализирана медицинска помощ – приближава се до
пострадалите, като медицинските университети и националните центрове
формират екипи от съответните специалисти за подсилване на местните
здравни структури.
Лекарските екипи, изпратени в огнището, извършват медицинска
сортировка, оказват спешна и неотложна медицинска помощ и подготвят
пострадалите за евакуация.
Медицинската евакуация до съответните здравни заведения се
осъществява с транспортни средства на ЦСМП – Монтана и неговите
филиали, а при необходимост от неспециализирани транспортни средства
/леки коли/ или санитарна авиация както и от екипи на съседни общини.
При необходимост се задействат всички структурни звена на санитарния
контрол за предотвратяване на епидемични ситуации.
2. РЪКОВОДСТВО ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА
Осъществява се от ВОЩ и Комисията към РИЗ – Монтана по
предотвратяване и ликвидиране на последствията вследствие на терористичен
акт.
В зависимост от мащаба на бедствието, ликвидирането на последствията
се осъществява на три нива:
- при първо ниво имаме засягане на малки групи /20-30 души/.
Последствията се ликвидират със сили на общината. Това касае
ситуации, при които състоянието на поразените не изисква
високоспециализирана медицинска помощ.
- при второ ниво
/50-250 души поразени/, последствията се
ликвидират със сили и средства на Областта и МБАЛ – Монтана.
- при трето ниво /регистрирани повече от 250 поразени/, последствията
се ликвидират със сили и средства на засегнатите области и такива на
национално ниво.
3. УПРАВЛЕНИЕ
На нивото на Областта системата се ръководи от директора на РЗИ –
Монтана.
На нивото на Община Монтана системата се ръководи от изпълнителния
директор на МБАЛ – Монтана, от 07.00 до 16.00 часа и от главния дежурен на
болницата за времето от 16.00 до 07.00 часа.
При възникнали критични ситуации оповестяването тръгва от:
1. ЦСМП – телефони: 112;
2. РЗИ – телефони: 303 561;

3. МБАЛ – Монтана – телефони: 300331, дежурен диспечер 300361;
4. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ
Системата се задейства от приелия сигнала за терористичен акт, който
своевременно уведомява Районната координационна централа на ЦСМП –
Монтана.
За изясняване на обстановката се организира веднага разузнаване със
санитарна кола на ЦСМП и медицинско лице на местото на инцидента, което
разузнаване има задача да отговори на следните въпроси:
- Време и час ;
- брой и състояние на пострадалите;
- състояние на местните здравни органи и какви мерки са предприети
за оказване на медицинска помощ;
- необходима помощ от други здравни заведения и съседни общини,
вид и обем /материали, кадри и пр./;
- какъв е ефекта и резултата от проведените до момента спасителни
мероприятия.
Срок: незабавно
Отг. Директора на ЦСМП
За оказване на медицинска помощ на място се конструират и изпращат
незабавно екипи, както следва:
Отг. Директора на ЦСМП
При нужда се сформират още екипи от личният състав на болницата или
другите здравни заведения, които се изпращат на мястото на инцидента.
Срок: според възникналата необходимост
Отг. Директора на РЗИ
Директора на МБАЛ – Монтана
За оказване на стационарна медицинска помощ да се включат при
необходимост всички здравни звена от структурите на областта. При нужда се
разместват и изписват болните на първо място от:
- Ортопедично-травматологичното отделение, Хирургичните отделения,
І и ІІ Вътрешни отделения и Неврологично отделение.
Срок: незабавно при възникнала необходимост
Отг. Директора на РЗИ
Директора на МБАЛ – Монтана
За ориентация в характера на замърсителите на атмостферния въздух да
се търси съдействието на РЗИ и РИОСВ.
Срок: незабавно при необходимост
Отг. Директора на РЗИ
Директора на РИОСВ

При наличност на обгазяване с опасни концентрации от индустриални
химически вещества – хлор, амоняк, киселини и др. и биологични агенти да се
призоват и лекари – специалисти Привежда се и поддържа в постоянна
готовност кислородната инсталация, интубационната техника и апаратурата в
двете отделения за интензивно лечение на МБАЛ, Инфекциозното отделение и
Сектора за интензивно лечение в ОДПФЗС.
Хоспитализацията на болните се извършва според тежестта на случаите.
При терористичен акт с повече от 10 пострадали или 100 пострадали да
се докладва на дежурния в Министерство на здравеопазването на телефон 02981-33-54.
При нужда от помощ, консултации или колаборации с други служби,
ведомства или организации да се използват и следните телефони:
- дежурен лекар на републиканско ниво в МЗ – 02-981-33-54;
- дежурен в Областна администрация – 300757;
- дежурен в Община Монтана – 300412;
- дежурен в МВР – 112;
- дежурен в противопожарна служба – 112;
- ОК на БЧК – 300118.
След овладяването на кризата да се докладва в МЗ и ВОЩ – Монтана,
броя на пострадалите, проведените мероприятия, настанените в болнични
заведения и тяхното състояние.
Срок: след ликвидиране на инцидента
Отг. Директора на РЗИ
Гл. Експерт ОМП в РЗИ
2.5. Уведомява и привежда в готовност формированията , предвидени за
действие.
Оповестяването и привеждането в готовност на силите и средствата се
извършват по решение на председателя на ВОЩ в съответствие с неговите
правомощия и разработения план.Оповестяването се извършва чрез
съответните дежурни длъжностни лица .
След привеждането в готовност председателя на ВОЩ докладва незабавно в
ОСС.
2.6. Извършва при нужда частично извеждане, разсредоточаване и
евакуация на населението, и материалните средства / транспортни и др./
от прилежащата територия.
При необходимост тази задача ще се изпълни при вземане на
конкретно решение чрез щаба на ВОЩ , сили и средства на РУП- Монтана и
юридически лица.
2.7. Провежда ПЛАНА по конкретно решение

ВОЩ взема решение на база на конкретна информация. При
вземане на решението участват всики членове на комисията, които правят
предложения пред Председателя на щаба. Председателя отхвърля, коригира,
или одобрява предложенията. На базата на тях секретаря на щаба оформя
окончателното решение, което в разпоредителна форма /заповед/ се свежда до
изпълнителите.
При вземане на решението здравните и социалните аспекти имат
приоритет пред икономическите съображения.
2.8. Осигурява необходимия ред и сигурност сред населението при
прилагане на защитните мерки.
Тази функция се осъществява със сили и средства на РУП - Монтана и
други поделения на МВР та територията на общината.
Същите осигуряват пропускателната способност на маршрутите и КПП
организират коменданската служба /при нужда / , охрана на обществения
ред.
8. РАЗСЛЕДВАНЕ
Действията по разследване се извършват от следовател от Следствения
отдел и се извършват под ръководството на Специализираната прокуратура.
При първоначални действия на мястото на инцидента се привличат
специализирани екипи за търсене и обезвреждане на взривни устройства от
състава на МВР, специализирани лаборатории за мониторинг на състоянието
на въздуха от състава на ГДПБЗН – МВР и МОСВ, лаборатрии за мониторинг
на състоянието на околната среда и водите от състава на МОСВ,
специализирани екипи за установяване на наличието и вида на радиоактивно
замърсяване от АЯР и МЗ. Специализираните екипи дават препоръки на
ръководителя на операцията на място за поведение и действие на служителите
и необходими защитни мерки спрямо населението.
Районът се изолира от сили на МВР и/или ВС които изграждат външен
периметър с цел сигурност и запазване на местопроизшвствието за
документиране и изземване на веществени доказателства. В периметъра не се
допуска навлизане на представители на средствата за масово осведомяване и
лица, които нямат пряко отношение към неутрализиране на терористите или
овладяване на последствията от терористичния акт.
9. КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВОТО
Информирането на гражданите за наличие на заплаха за предприети мерки
от органите на изпълнителната власт както и препоръки за поведение и
действие се осъществява само от пресцентъра на МВР координирано с
пресцентъра на МС и ДАНС.

При мащабни терористични актове се обявява на обществеността открита
линия(телефон, ел. поща) за контакт с близките на пострадалите или за
подаване на информация свързана с терористичния акт.
За разбота със средствата за масово осведомяване на мястото на
инцидента се създава организация за функциониране на пресцентър, който се
ръководи от служител на Пресцентъра на МВР в координация с ръководителя
на временния оперативен ща/ВОЩ/ на място.
10. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
Плана се поддържа в актуално състояние от експерта по “ОМП и СИ” на
Община Монтана. Данните в него се актуализират при настъпили промени,
както и при изводи от анализ на опита от действителни ситуации и указания на
старши инстанции. Същия се съхранява при експерта по “ОМП и СИ”, който е
длъжен периодично да провежда тренировки с Дежурните по ОбСС по
оповестяването.
11. УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА
За усвояването на плана ежегодно се планират и провеждат национални
тренировки и учения, при които се отработват различни елементи от него.
Всяка година, по план на Министерския съвет и органите на изпълнителната
власт, се организират и провеждат курсове със служителите, изпълняващи
задачи по управление при кризи на органите на изпълнителната власт,
юридическите лица и еднолични търговци, на които са възложени функции по
планиране, подготовка и провеждане на дейности при кризи.
Общинския план за действие при терористична дейност се проиграва
чрез тренировки най-малко един път на две години със заповед на кмета на
Общината.
Чрез тренировката се отработват следните въпроси:
- оповестяване членовете на ОКЩ, дежурните, управители и
длъжностни лица от дружества и фирми имащи отношение към плана.
- явяване на членовете на ОКЩ в указаното място за работа ;
- доклади на длъжностните лица от ОКЩ за готовността им за
работа при криза вследствие терористичен акт;
- проиграване на обявяване на кризисно положение и елементи от
вземане на решение от областния управител при преодоляване на криза
вследствие терористичен акт;
12. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ
Планът се въвежда в действие, за територията на цялата страна или за част
от не, със заповед на министър председателя на Р България по предложение на
министъра на вътрешните работи.

Действията по изпълнение на плана се прекратяват със заповед на
министър председателя на Р България по предложение на министъра на
вътрешните работи
13. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ
Настоящия план има връзка с:
- Общински план за защита при бедствия;
- Външен авариен план на АЕЦ Козлодуй.

Разработил:
Крум Крумов – „СИ и ОМП”

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Списък на потенциално опасни обекти на територията на община
Монтана
1.1.Обекти с промишлени отровни вещества
1.2.Обекти с източници на йонизиращи лъчения
1.3.Обекти за съхранение на пестициди
1.4.Хидротехнически обекти (язовири, защитни диги, хвостохранилища)
2. Списък на налични автобуси в община Монтана
3. Списък на местата за временно настаняване на хора в община Монтана
4. Разчет за нуждите от храна, вода и медицински продукти
5. Заповед за състава на Общинския щаб за изпълнение на общинския план
за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал. 2,
чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия и
списък с координати на членовете на Щаба.

Приложение 2

СПИСЪК
НА НАЛИЧНИТЕ АВТОБУСИ В ОБЩИНА МОНТАНА

N
Автобус
по ред
1.
Исузу евро тюркоаз /Isuzu euro
turquoise/
2.
Пежо Боксер /Peugeot Boxer/
3.
Пежо Боксер /Peugeot Boxer/
4.
Исузу евро тюркоаз /Isuzu euro
turquoise/
5.
Пежо Боксер /Peugeot Boxer/
6.
Хюндай каунти /Hyundai county/
7.
Форд транзит /Ford transit/

Рег. N

Брой места

М 6212 ВС

32+1

М 6213 ВС
М 6214 ВС
М 6215 ВС

11+1
11+1
32+1

М 6228 ВС
М 6251 ВС
М 9160 АМ

11+1
15+1
8+1

Приложение № 7

РАЗЧЕТ
ЗА НУЖДИТЕ ОТ ХРАНИ, ВОДА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

РАЗЧЕТ
НА НУЖДИТЕ ОТ ХРАНА И ВОДА ЗА ТРИ ДНИ

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ЗА 100 ЧОВЕКА ЗА 1 ДЕН
ПРОДУКТИ
КОЛИЧЕСТВО
Леща
4 кг.
Картофи
28 кг.
Сирене
3 кг.
Олио
5 л.
Лук
4 кг.
Домати
4,5 кг.
Брашно
6 кг.
Сол
0,3 кг.
Оцет
0,3 кг.
Чесън
0,1 кг.
Червен пипер
0,05 кг.
Хляб
100 бр.
Консерви
200 бр.
Вода
300 л
Всичко лева:
600 лв.

ЗА 3 ДНИ
За 300 човека
За 500 човека
36 кг.
60 кг.
252 кг.
420 кг.
27 кг.
45 кг.
45 л.
75 кг.
36 кг.
60 кг.
40 кг.
68 кг.
54 кг.
90 кг.
3 кг.
5 кг.
3 л.
5 кг.
1 кг.
1,5 кг.
0.5 кг.
1 кг.
900 бр.
1 500 бр.=1,5т.
1 800 бр.
3 000 бр.х0,2=1,5
2 700 л.
4 500 л..
6 240 лв.
9 840 лв.-8,4 т

Забележка: Продуктите са достатъчни за една супа и две ястия, като заедно с един
хляб са на стойност 2 лв. за 1 човек.
Осигуряването на потребностите и приготвянето на храната, ще се извършва от
ОЦСЗУ – гр-Монтана.
Калкулация за 1 човек за 1 ден
Продукти с 1кг. хляб = 2,00лв.
Консерви – 2 бр.
= 2,40 лв.
Вода 3 литра
= 1.10 лв.
Други
= 0.50 лв.
Всичко разходи:
6.00 лв.
РАЗЧЕТ
НА НУЖДИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ

№
1
1.
2.

ЗА 50 ЧОВЕКА ЗА 1 ДЕН
ПРОДУКТИ
Количество
2
3
Бинт
25 бр.
Марли комплект
250 пак.

ЗА 150 ЧОВЕКА
Лева
Количество
Лева
4
6
7
14 75 бр.
42
230 750 бр.
720

Приложение 1

С П И С Ъ К
НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА МОНТАНА
І. ОБЕКТИ С ПРОМИШЛЕНИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА

№

1.

2.

3.

4.

Община, обект, населено
място
(предишно име на обекта)
Община Монтана
“ Булгарплод”ООД
София-база Монтана
(“Птицекланица”)
“ МОНБАТ” АД - гр.
Монтана

“Берг-Монтана-фитинги”
АД
Газопроводи и обекти
работещи с природен газ.

Рискови фактори

Амоняк - в хладилна
инсталация
Сярна киселина-2 бр. цистерни
Живачни окиси-3 бр. херметически контейнери
Природен газ
 Флуороводородна к-на;
 Солна к-на;
 Природен газ
 Газопроводи - обща
дължина
 Общ брой на обектите

Количество

Степен
на риск

8т

висока

20 т.
0,75 м3

ниска

600 кг
6т

ниска

40 км
176 бр

ниска

ІІ. ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
№

Община, обект, населено
място
Община Монтана
“Геофизични изследвания”
ЕООД Обект СГИ
Монтана

1.

2.

БТК Административен
регион “Север” офис
Плевен
Териториална дирекция
“Държавен архив”Монтана
Драматичен театър и
библиотека - Монтана

3.

4.

Източник

Изотоп

Активност
на 1 бр.

Брой

Закрити източници

Am + Be
Am + Be
Am + Be
Ra – 226
Cs - 137
Pu – 239
Pu - 239

185 GBq
185 GBq
6 GBq
0,108 mg
12,8 GBq
37 MBq
1,70 MBq

1
1
1
1
1
20
73

Pu - 239

37 MBq

111

Pu - 239

37 MBq

170

ПИИ-РУОП,.РУПИ

Пожароизв. и-я /ПИИ/
РУОП,датчици РИД-1
ПИИ- ПДУ-2
Датчици РИД-1

ІІІ. СКЛАДОВЕ С ПЕСТИЦИДИ
N
Община, место-

Собственик

Разположение на
склада

1

2

3

1.

Община
Монтана
Гр. Монтана

Депо с “Б-Б куб”

2.

с. Габровница

ПК”Спестовност”

Количества на негодните
препарати
Течни
/л/

Прахообразни
/кг/

ВСИЧКО
/ кг/л/

4

5

6

Състояние на
построй
ката

7

24 бр. “Б-Бкуб” на площадка на кариера
“Стройкерамика”
4 бр. “Б-Бкуб”

IV. ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ - ЯЗОВИРИ
И ЗАЩИТНИ ДИГИ
№

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Община, обект, населено
място, собственик

Рискови фактори
водна маса /м3/, неизправни
съоръжения

Режим на
завиряване

Степен
на риск

“Напоителни системи” ЕАД

506 000 000

неограничен

ниска

Яз.“Чернила ”,гр.Монтана,
Общината

1 600 000

неограничен

ниска

287 000
преливник-земни маси

ограничен

средна

22 000
стена-слегнала

неограничен

Ниска

342 000
стена-слегнала

ограничен

Средна

283 000

неограничен

Средна

340 000

неограничен

Ниска

1 040 000
преливник

Ограничен

средна

98 000
стена - обрушен мокър откос

Ограничен

ниска

2 800 000

Неограничен

ниска

1 800 000

Неограничен

ниска

Община Монтана
яз.“Огоста”,гр.Монтана,

яз.“Липенска река”,
с.Липен,
общината
яз.“Студен кладенец ”,
с.Стубел,
общината
отдаден на концесия
яз.“Липовец ”,с.Николово,
общината
Яз.“Гостилица ”,
С.Г.Белотинци,
Общината
Яз.“Ягодник ”,
с.Студено буче,
общината,
отдаден на концесия
Яз.“Долна вода”,
с.Студено буче,
общината
яз.“Бранов дол”,
с.Долна Рикса,
общината,
отдаден на концесия
яз.“Доктор Йосифово”
с. Доктор Йосифово,
общината
яз.“Клисурица”,
с. Клисурица,
“Напоителни с-ми” ЕАД

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (достъп до и разпространение на плана)

№

Местоположение

дата

Подпис

КОРЕКЦИИ

№ стр. Корекция

Нанесъл
корекцията

дата

подпис

ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ

№ Дата

Забележка

Извършил проверката
/име,фамилия,подпис/

