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І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА 
 
1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА 
Планът за защита при бедствия на Област Смолян е разработен на 

основание: 

- чл. 9  и  чл. 64  от Закон за защита при бедствия обнародван в 
Държавен вестник брой 102/ 19.12.2006 година, изм. ДВ. бр.80 от 14 
октомври 2011г. 

- Директива 2007/60 ЕО на Европейския парламент и на съвета от 
23.10.2007 година. 

 
2. ЦЕЛ НА ПЛАНА 
Да осигури организацията, координацията и ръководството на 

действията на звената, службите и структурите от Единната спасителна 
система за осигуряване надеждна защита на живота и здравето на гражданите 
и тяхното имущество, на стопанските и културни ценности, снижаване и 
преодоляване на вредните последици върху населението и околната среда в 
случай на бедствия и аварии.  

 
3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
Основните задачи на плана за защита при бедствия са: 
3.1. Анализ и оценка на възможните рискове от бедствия и аварии и 

прогноза за последиците от тях за областта: 
- физикогеографски, климатични и антропогенни фактори обуславящи 

възможността от възникване на бедствия и аварии размера на щетите от тях; 
- анализ на очакваните бедствия, които биха възникнали на територията 

на областта; 
- определяне на критичните точки за отделните бедствия; 
- оценка на риска от бедствия. 
3.2. Планиране на  мерки за предотвратяване или намаляване 

последиците от бедствията. 
- инженерно-технически мерки – превантивни, спасителни и 

възстановителни; 
- административно-организационни мерки произтичащи от законовата 

и нормативната уредба по въпросите на защитата от бедствия и аварии;  
 
3.3. Мерки за защита на населението: 
- правно-нормативни; 
- инженерно-технически умения – комплекс от мероприятия 

едновременно превантивни, спасителни и възстановителни; 
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- административно-организационни мерки;  
- обществени мерки – прояви на гражданското общество в помощ на  

административната власт за осигуряване защитата на населението от 
бедствия; 

- обучение на населението – мотивация на човешкия фактор и точност 
на информацията. 

3.4. Разпределение на задълженията и отговорностите между 
ръководните органи и участници в силите от Единната спасителна система за 
изпълнение на набелязаните мерки. 

3.5. Планиране на  средства и ресурси за ликвидиране на последиците 
от бедствия. 

3.6. Регламентиране на начина за взаимодействие между органите на 
изпълнителната власт и Единната спасителна система при провеждане 
дейностите по защитата. 

3.7. Навременно уведомяване на органите на изпълнителната власт и 
населението при опасност или възникване на бедствие. 

3.8. Извършване на превантивна дейност на рисковете и уязвимите 
участъци от критичната инфраструктура. 

 
4. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ 
Областният план за защита при бедствия има връзка с Плана за 

управление при кризи на областта, плановете на организациите от единната 
спасителна система, общинските планове и плановете на потенциално 
опасните обекти. 

Този план се явява неразделна част от Националния план за защита при 
бедствия. 

 
5. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ 
 Разработването на плана за зашита при бедствия на Област Смолян е 

съгласно чл. 64  от Закона за защита при бедствия. 
Приетият план за защита при бедствия: 
- регламентира ежедневната дейност и взаимодействието на 

длъжностните лица на територията на областта по наблюдение на 
параметрите на възможните заплахи; 

- определя реда за ранно предупреждение (при заплаха) и оповестяване 
(при възникване на бедствие) на органите за управление, силите за защита и 
населението; 

- разпределя задълженията между отговорните длъжностни лица и 
силите за реагиране при заплаха и/или в хода на бедствието за ограничаване 
на развитието му и вредните последствия; 

- изгражда система от превантивни мерки и ред за изпълнението им с 
цел намаляване на риска от възникване и намаляване на загубите от 
възникналите бедствия. 
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При възникване на бедствено положение, въвеждането на плана в 
действие се осъществява: 

- със заповед на Областният управител - за цялата или за част от 
територията на областта при заседание на щаба за координация на 
неотложните аварийно-възстановителни работи в Област Смолян.  

- с решение на Министерски съвет – по предложение на Министъра на 
вътрешните работи. 

За провеждане на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни 
работи по решение на Областния управител се привличат сили и средства на 
звената, службите и другите оперативни структури на Единната спасителна 
система при запазване на институционалната или организационната им 
принадлежност и определените им функции или предмет на дейност. 

По решение на Областния управител за оказване на помощ на 
пострадалите се привлича незасегнатото население от района обхванат от 
бедствието, както и от съседни общини. 
 

ІІ. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ОБЛАСТТА 

 
1. ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА 
 
1.1. Териториални административни граници на областта. 
Област Смолян  се намира в Южна България и е разположена в 

централната част на Родопите. 
Територия - 3192,9 кв.км. или 2,9% от територията на страната. 
Граници на областта: на запад граничи с област Благоевград, на 

северозапад с област Пазарджик, на север с област Пловдив, на изток с 
област Кърджали а на юг областната граница съвпада с държавната граница с 
Република Гърция. 
 

1.2. Релеф 
Надморската височина на областта е от 600 – 2191 м. Най-висок е връх 

Перелик 2191 м. 
Върху голяма част от територията на областта се простират гори – 2093 

хиляди дка (66 %), а земеделските земи заемат 851 хиляди дка (27 %). 
Горската растителност е представена от широколистни (в ниските  

части) и иглолистни (във високите части) гори. 
Наклон на склоновете – релефът се отличава със средни и големи 

денивелации.  
Рисковите  процеси са свързани с образуване на средни и големи 

свлачища и срутища. Общо на територията на областта са регистрирани 33 
броя свлачища и срутища. 
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Делът на използваната земеделска площ в общата на страната е под      
1 %.   

5 % от територията на областта се използва за земеделско 
производство. Над половината от общата използвана земеделска площ е заета 
от постоянно затревени площи (естествени ливади и пасища) – 58 %,  27 % с 
картофи, а тютюнът и зърнените култури заемат по 5 %. 
 

1.3. Хидрография  
На територията на област Смолян, протичат няколко по-големи реки – 

Арда, Въча, Чепеларска, Черна и Върбица.  
Река Арда 
Долината на река Арда е в източния дял на Западните Родопи. Тя е 

най-голямата родопска река и един от големите притоци на Марица. 
Дължината й до границата възлиза на 241,3 км, а площта на водосборната 
област е 5201 км2, оградена от Перелишко–Преспанския дял, Арденския дял 
и Жълти дял от Западните Родопи и са силно пресечени с дълбоко вкопани 
речни долини и котловини и долинни разширения. 

Изворите на реката са над с. Арда на височина 1455 м. Между Арда и 
Черна е Кайнадинският рид с върхове от 1200 до 1600 м. От южните му 
склонове събират водите си Черешовска река, Турянски дол, Пещерски дол и 
др. От североизток е ридът Жълти дял, от който се спускат късите десни 
притоци на р.Арда – р. Уваджик и р. Ардинска. 

Началните притоци на р. Арда са от югозападния Арденски дял с 
върхове над 1600 м надморска височина. В нея се вливат около 25 притока. 
По-големи в горното течение на реката са: Бориковска, Киселчовска, 
Сивинска, Елховска, Чепинска, Маданска, Черна, Малка Арда и др. 

Поречието попада в област със средиземноморско климатично 
влияние. Оттокът е с дъждовно-снежно подхранване, като едва 15-20% от 
валежите падат във вид на сняг. Валежите са сравнително обилни и 
съсредоточени предимно във втората половина на зимния и началото на 
пролетния сезон. Маловодието е през август-септември. 

Река Въча 
Водите на р.Въча се формират от притоците на р. Триградска, 

Мугленска, Буйновска, Широколъшка и други. Водосборният басейн обхваща 
1645 км2 и реката е с дължина 111,5 км. 

Водосборът попада в областта с европейско климатично влияние 
върху оттока, който е със снежно-дъждовно подхранване, характеризиращо се 
с ясно изразено пролетно пълноводие през април – май и два минимума 
(зимен и летен). 

В района на водосбора голямо значение имат карстовите води - 
студени и термални, които излизат изцяло на повърхността под формата на 
многобройни извори със значителен дебит – Настан, Беденски бани, Гьоврен, 
Мугла и др. 
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Река Чепеларска води началото си от курорта Пампорово. 
Водосборната площ обхваща 1010 км2 и е с дължина 85,9 км. Водният отток е 
със снежно дъждовно подхранване. 

По-големите притоци, които се вливат в нея, са р. Забърдовска, 
Орешица и Юговска. 

Река Черна 
По протежение на Смолян преминава р. Черна, приток на р. Арда. 

Черна извира от югоизточните склонове на връх Карлък. От изворите си тя 
преминава в източна посока и достига точката си на вливане в р. Арда близо 
до с. Средногорци. Основният приток на р. Черна е р. Бяла. 

Река Черна е дълга приблизително 48 км. Водите, постъпващи във 
водосбора на р. Черна, са предимно валежни – дъждовни, повърхностен отток 
и стопени снежни води. 

Река Върбица  
Водите на р. Върбица се формират от притоците на р. Малка река и 

Голяма река. 
 - р. Малка река се влива в р. Върбица в самия град. Създава реална 
опасност от заливане на сградите от двете страни на коритото от началото на 
града след язовир Златоград. 
 - р. Голяма река – създава предпоставки за рязко увеличение нивото на 
реката след водосбора с р. Малка река в р. Върбица от центъра до края на 
града. 

 
2. КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА 
 
Според климатичната класификация на Събев и Станев “Климатични 

райони на България и техния климат” – 1959 г., регионът на област Смолян 
основно попада в Европейско-континенталната климатична област, Преход-
но-континенталната климатична подобласт и в Континентално-средиземно-
морската климатична област, Южнобългарската климатична подобласт. 

Територията на областта е с планински релеф, като в отделните 
общини той е с различни проявления. Климата предимно е високопланински, 
а в югоизточните части на областта е преходно средиземноморски.  

В областта зимата продължава средно 5-6 месеца, като най-студен е 
януари със средна температура от –4,2° до –1,3 °С, а най-висока е през м. юли  
– от 13,2° до 17,9 °С. Средната годишна температура варира в границите от 
4,7° до 8,5 °С. Това характеризира зимата като студена, а лятото прохладно. 

Годишният ход на валежите по месеци потвърждава климатичното 
разнообразие на  региона ни. Наблюдава се появата на два минимума и два 
максимума, характерни за преходносредиземноморския климат. Първичният 
максимум е през декември, а вторичният през май-юни и съответно първич-
ният минимум е през август, а вторичният през март. 
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По данни от Климатичния атлас средната дата на първата снежна пок-
ривка е 20.ХІ. за високите части, а последната – 20.ІV., или средната продъл-
жителност на дните със снежна покривка е до 150. 

Средната относителна влажност на въздуха в проценти за 
метеорологична станция х. “Персенк” е: 

м. І – 84%;  м. ІV – 80%; м. VІІ – 74%; м. Х – 77% или 
годишно – 77%. 

Годишният индекс на сухотата по данни от Климатичния атлас за раз-
глеждания район е от 30 до 40 дни. 

За региона не се характерни силни и продължителни ветрове. 
 

3. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА 
Постоянното население на област Смолян в края на 2011 год. е 120 456 

души при средна гъстота 37.7 души на кв.км. За страната средната гъстота е 
66 души на кв.км. 

В сравнение с предходната 2010 год., броят на населението 
намалява с 2 146 души или с 1.8%. По отношение на Преброяването 
населението е намаляло с 1 296 души (1.1%), като мъжете са намалели с 623 
души (1.0%), а жените с 673 (1.1%). 

 

 
 

В резултат на по-големия брой умирания от ражданията, 
населението на областта е намаляло със 777 души, от които 403 са мъже и 
374 жени. Продължава тенденцията на намаляване на броя на населението, 
формирала се още след 1992 год. 

Населението на нашата област продължава да намалява и в резултат на 
отрицателния механичен прираст. Разликата между заселените и 
изселените лица е 654, като се затвърждава тенденцията броят на изселените 
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да е по-голям от броя на заселените.  Отрицателният механичен прираст при 
жените е 365, а при мъжете 289. 

През 2011 год. населените места в област Смолян са 242, от които осем 
са градове и 234 - села. В осем от населените места няма население -
 с.Баблон, с.Сливово и с.Чамла в община Смолян, с.Кокорци в община 
Рудозем, с.Мързян в община Златоград, с.Дряновец в община Чепеларе, 
с.Планинци в община Мадан и с.Малко Крушево в община Баните. 

 
Население към 31.12.2011 год. по общини, местоживеене и пол 

Общини 
Общо Градове Села Гъстота 

(жители/ 
км 2) Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Област Смолян 120456 58717 61739 66060 32003 34057 54396 26714 27682 37.7 
Баните 5031 2419 2612 - - - 5031 2419 2612 16.7 
Борино 3597 1827 1770 - - - 3597 1827 1770 20.8 
Девин 12800 6247 6553 6929 3324 3605 5871 2 923 2948 22.3 
Доспат 9008 4473 4535 2390 1163 1227 6618 3310 3308 31.9 
Златоград 12207 5904 6303 7116 3407 3709 5091 2497 2594 71.2 
Мадан 12188 6006 6182 5791 2886 2905 6397 3120 3277 69.6 
Неделино 7088 3472 3616 4483 2197 2286 2605 1275 1330 69.3 
Рудозем 10007 4940 5067 3735 1828 1907 6272 3112 3160 54.7 
Смолян 40941 19765 21176 30313 14608 15705 10628 5157 5471 47.9 
Чепеларе 7589 3664 3925 5303 2590 2713 2286 1074 1212 20.2 

  
 В най-малката по брой на население община Борино живеят 3 597 
души или 3.0% от населението на областта, а в най-голямата - Смолян -40 941 
души (34%). Втора по големина е община Девин - с население 12 800 души 
(10.6%), а след нея непосредствено се нареждат общините Златоград (12 207 
души) и Мадан (12 188 души) с относителен дял по 10.1% от общия брой на 
населението. 
 В края на 2011 год. в градовете на Смолянска област живеят 66 060 
души или 54.8% от населението на областта. Относителният дял на 
населението в градовете постепенно нараства - през 1995 год. той е бил 
51.4%,  през 2000 год. - 51.6%, а през 2005 год. - 53.0%. В абсолютни 
стойности градското население намалява със 740 души. В резултат на 
естествения прираст населението в градовете е намаляло с 230 души 
 В селата живеят 54 396 души или 45.2% от цялото население. 
Населението на селата е намаляло с 556 души. В резултат на отрицателния 
естествен прираст населението в селата  намалява с 547 души. 
 Разпределението на населението по пол и местоживеене е 
приблизително еднакво. От всички мъже в състава на населението 54.5% 
живеят в градовете. За жените този относителен дял е 55.2%. В общия брой 
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на населението жените продължават да бъдат по-голяма част от 
населението на областта - 51.2 %, т.е. на 1 000 мъже се падат 1 051 жени. 
Различието между двата пола е по-силно изразено в градовете, в които на 
1 000 мъже се падат  1 064 жени. 

 
Възрастова структура на населението 
 
Запазва се процесът на остаряване на населението. Докато през 

2009 год. относителният дял на младите до 15 год. е 11.8%, а този на лицата 
на възраст над 65 години - 16.6% от цялото население, през 2010 год. тези 
дялове са съответно 12.0% и 17.2%. През 2011 год. относителният дял на 
младите е 11.6%, а възрастното население вече съставлява 18.1% от цялото 
население 

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред 
мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.3%, а на 
мъжете - 14.8%.  
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Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в 

неговата възрастова структура и разпределението му в население под, в и над 
трудоспособна възраст.  

Населението в трудоспособна възраст към края на 2011 год. е 77 198 
души или 64.1% от цялото население, като в сравнение с данните от 
Преброяването намалява с 1 543 души. 

По-малка е промяната в броя на населението под трудоспособна 
възраст. В края на 2011 год. то е 15 010 души или с 246 души по-малко. 
Относителният му дял се запазва същият - 12.5%.  
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Населението над трудоспособна възраст нараства с 493 души и към 
31.12.2011 год. е 28 248 души или 23.4%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Към 31.12.2011 год. в областта има шест столетници и всички те са 

жени. Три от тях живеят в села и три в градове. Навършилите 99 години са 
10, от които трима са мъже и седем -  жени. 

 
Възрастова пирамида на населението на област Смолян 

към 31.12.2011 г. 
 

 
 
 

 

Население под, в и над трудоспособна възраст

12.5%23.4%

64.1%

Под трудоспособна
възраст - 15 010

В трудоспособна
възраст - 77 198

Над трудоспособна
възраст - 28 248
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       Приложение № 3 - Справка за населението в Област Смолян по 
общини и населени места.   
 

4. СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА  
 

 4.1. Наети лица по трудово и служебно правоотношение  
   По предварителни данни средният списъчен брой на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение през четвърто тримесечие на 2009 г. в 
Смолянска област е 30751. От тях 8844 (28.8%) са наетите в обществения 
сектор на икономиката, и 21907 (71.2%)  -  в частния сектор. Съотношението 
на наетите лица в частния и обществения сектор се изменя непрекъснато в 
полза на частния сектор.  

Средният списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение през четвърто тримесечие на 2009 год. намалява с 4.4% 
(1371 лица) спрямо трето тримесечие на 2009г. В частния сектор  
намалението е с  1140 лица, а в обществения сектор броя на  наетите лица по 
трудово и служебно правоотношение  намалява  с 231 лица. 
 

5. ВОДНОСТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА  
 
5.1. Водоснабдителни и канализационни системи  
Приложение № 4 – Справка за водоснабдителната система в 

Смолянска област. 
Приложение № 5 – Справка за канализационната система в 

Смолянска област. 
 

5. 2. Хидроенергийни обекти на територията на област Смолян 
Приложение № 6 – Справка за хидроенергийните обекти в 

Смолянска област 
 

5. 3. Корекции на реки и брегозащитни съоръжения /защитни диги 
и подпорни стени с височина над околния терен/ 
 На територията на областта няма и не се налага изграждане на защитни 
диги и подпорни стени над околния терен. 

 
5. 4. Язовири, хвостохранилища и микроязовири на територията на 

областта 
Приложение № 7 – Справка за язовирите и хвостохранилища на 

територията на Смолянска област 
Приложение № 8 – Справка за микроязовирите на територията на 

Смолянска област 
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6. ТРАНСПОРТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
 
6.1. Пътища от републиканската пътна мрежа 
Град Смолян отстои на 250 км от столицата на Р България София. 
Транспортните коридори, които преминават през територията и 

свързват областта със останалите области от страната имат важно стопанско 
значение. На територията на областта няма друго транспортно осигуряване. 

Общо пътищата в експлоатация от републиканската пътна мрежа 
на територията на областта са 539,011 км. 
 Пътищата от републиканската пътна мрежа са в добро състояние и 
осигуряват транспорта на населението и обектите от националното 
стопанство. 
 Приложение № 9 - Списък на пътищата от републиканската пътна 
мрежа  

 
6.2. Мостове по пътищата от републиканската пътна мрежа  

 
Приложение № 10 - Списък ма мостовете по пътищата от 

републиканската пътна мрежа  
 
6.3. Общинска пътна мрежа 
Общинските пътища в областта са с обща дължина 649,200 км и 

задоволяват нуждите на населението от най-отдалечените населени места.  
Данните показват плавна тенденция към влошаване на настилките, 

поради ежегодното намаляване на средствата за поддържане на основния и 
текущ ремонт. 
Провежда се активен контрол и помощ за подготовка и поддържане на 
уличната пътна мрежа в добро състояние. 
  

7. ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
7.1. Пренос на електроенергия до подстанциите и подаването и на 

клиентските енергийни центрове    
Мрежови експлоатационен подрайон (МЕПР) - Смолян към 

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД - Мрежови експлоатационен 
район Пловдив експлоатира и поддържа 7 (седем) подстанции и 250 км 
електропроводи високо напрежение 110 kV и 220 kV, разположени на 
територията на Област Смолян и свързани към електроенергийната система 
на Република България. 

Основна задача на предприятието е пренос и разпределение на 
електрическата енергия в областта. 

Електропроводите и електрическите подстанции са свързани по схема и 
са неразделна част от енергийния пръстен на страната.  
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Приложение № 11 – Схема на електропроводите и електрическите 
подстанции в Област Смолян 

Всяка електрическа подстанция се резервира от съседната, при 
евентуална повреда по един от електропроводите.  

Във всяка подстанция има по два трансформатора 110/20 kV, като 
единият трансформатор е включен и захранва изводи 20 kV на различни 
потребители, а другият е резерв. 

Оперативното управление на съоръженията се осъществява от 
Териториално диспечерско управление „Юг” – гр. Пловдив, съгласно 
действащите правила, инструкции и нормативни документи в системата на 
енергетиката. Изградени са сигурни телефонни връзки във всеки енергиен 
обект, както и между аварийно-ремонтните групи (БТК, М-Тел, ВЧ връзки). 

Ръководството на мероприятията при аварийни ситуации се 
осъществява от Постоянна обектова комисия. 

Защитата на подстанциите при пожар, крупни производствени аварии и 
стихийни бедствия се осъществява съгласно специална инструкция за целта 
от дежурния персонал - общо 41 души.  

Ремонта на електропроводите и възстановяването на преноса на 
електрическа енергия до подстанциите при производствени аварии и 
стихийни бедствия се осъществява от аварийно-ремонтни групи – 14 души и 
4 специализирани автомобила с шофьори.  

 
7.2. Осигуряване на населението с електроенергия от Клиентските 

енергийни центрове – Смолян, Златоград, Чепеларе и Девин. 
 Електроснабдяването на Област Смолян се осъществява от 8 
подстанции намиращи се на нейна територия, 2 подстанции на територията 
на Област Пазарджик и по една  в Област Кърджали и Област Пловдив. 
 Подстанции в Област Смолян – п/я „Смолян”, п/я ,,Пампорово” п/я 
„Северни Родопи”, п/я „Конски дол”, п/я „Златоград, п/я „Ерма”, п/я 
„Девин”, ВЕЦ „Девин” и п/я „Мадан” – ведомствена. 

Подстанции на територията на други области захранващи абонати на 
територията на Област Смолян: 
 - от Област Пазарджик – п/я „Широка поляна” и ВЕЦ „Батак”; 
 - от Област Кърджали – ВЕЦ „Бял Извор”; 
 - от Област Пловдив – ВЕЦ „Асеница 2”. 
 Електроразпределителната мрежа в областта се обслужва от КЕЦ 
Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе и КЕЦ Златоград.  
 КЕЦ Смолян се захранва от п/я,,Смолян” , п/я Пампорово” п/я 
„Северни Родопи”, п/я „Рудозем”, ВЕЦ „Девин и ВЕЦ „Бял Извор”. 
 КЕЦ  Девин се захранва от ВЕЦ „Девин”, п/я „Широка поляна” и ВЕЦ 
„Батак”. 
 КЕЦ Чепеларе се захранва от п/я „Смолян”, п/я „Северни Родопи”,  и 
ВЕЦ „Асеница 2”. 
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 КЕЦ Златоград се захранва от п/я „Златоград”, п/я „Конски дол” и п/я 
„Рудозем”. При авария има възможност за получаване на напрежение от п/я 
„Бенковски”. Има дежурно напрежение от п/я „Бенковски” във в/с „Пресека”. 
  Резервно захранване на КЕЦ при отпадане на някоя 
подстанция. 
 При отпадане на п/я Смолян, може да се получи напрежение от п/я 
Рудозем по електропровод Средногорци и да се захрани част от кв. Устово. 
От п/я Северни Родопи по електропровод Момчил и от п/я Пампорово по 
кабел Мирчо Войвода  може да се захранят кв. Смолян и кв. Райково. 
 Първо се захранват най-важните обекти – болницата, 
административната част, пожарна, помпена станция и други по възможност. 
          При   отпадане  на  п/я  Пампорово  консуматорите  се захранват от  п/я    
Смолян , п/я  Северни Родопи  и  ВЕЦ  Девин.   
 При отпадане на п/я Широка поляна консуматорите могат да се 
захранят от ВЕЦ Девин, но напрежението ще бъде по-ниско от нормалното. 
 При отпадане на ВЕЦ Девин консуматорите се захранват от п/я Девин, 
п/я Широка поляна и п/я Смолян или п/я Пампорово. 
 При отпадане на п/я Северни Родопи консуматорите се захранват от п/я 
Смолян, п/я Пампорово, ВЕЦ Бял Извор и ВЕЦ Асеница 2. 
 При отпадане на п/я Рудозем консуматорите се захранват от п/я Смолян 
и п/я Конски дол. 
 При отпадане на п/я Конски дол консуматорите се захранват от п/я 
Рудозем, п/я Смолян и п/я Златоград. 
 При отпадане на п/я Златоград консуматорите се захранват от п/я 
Конски дол и п/я Бенковски. 
 За осигуряване на нормално електрозахранване във всеки КЕЦ е 
направен месечен график за домашно дежурство.  
  При възникване на аварии се привеждат аварийните групи на 
съответния клиентски енергиен център в готовност. В зависимост от аварията 
се преценява колко групи да се приведат в готовност. Аварийните групи са 
окомплектовани с автомобили и необходимите материали и инструменти за 
отстраняване на аварията. 
 Управлението на мрежата се извършва от Специализирано диспечерско 
звено ( СДЗ ) в гр. Пловдив. При отстраняването на аварии по 
електропроводи  20 kV аварийните групи се ръководят от диспечерската 
служба. 
 На територията на областта има автоматизирани 30 възлови станции и 8 
трафопоста. Автоматизацията помага за по-бързото откриване на аварийното 
отклонение и по-бързото захранване на най-голям брой абонати. 
Манипулациите в автоматизираните обекти се правят от дежурния диспечер 
на смяна дистанционно. 
 Схемата на електроразпределителната мрежа е организирана в пръстен. 
Когато аварира далекопровод има възможност за захранване на част от 
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консуматорите на този електропровод от друг електропровод през някоя от 
съседните възлови станции.   
 Сили и средства за провеждане на аварийно възстановителни работи: 
 - КЕЦ – Смолян – могат да изградят 6 (шест) аварийно-
възстановителни групи по 7 души. По преценка при малки аварии групите 
могат да се увеличат за сметка на броя на специалистите. 
 Техника – 10 високопроходими автомобила плюс необходимата 
специализирана техника за отстраняване на такива аварии. 

- КЕЦ – Девин – могат да изградят 4 (четири) аварийно-
възстановителни групи по 7 души. По преценка при малки аварии групите 
могат да се увеличат за сметка на броя на специалистите. 
 Техника – 7 високопроходими автомобила плюс необходимата 
специализирана техника за отстраняване на такива аварии. 
 - КЕЦ – Чепеларе – могат да изградят 3 (три) аварийно-
възстановителни групи по 7 души. По преценка при малки аварии групите 
могат да се увеличат за сметка на броя на специалистите. 
 Техника – 8 високопроходими автомобила плюс необходимата 
специализирана техника за отстраняване на такива аварии. 
 - КЕЦ – Златоград – могат да изградят 4 (четири) аварийно-
възстановителни групи по 7 души. По преценка при малки аварии групите 
могат да се увеличат за сметка на броя на специалистите. 
 Техника – 4 високопроходими автомобила плюс необходимата 
специализирана техника за отстраняване на такива аварии. 
 
 

ІІІ. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И 
ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ 

 
По смисъла на Закона за защита при бедствия: 
„Бедствие е 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” 

По смисъла на този закон: 
1. „Природни явления” са явления с геологичен /геофизичен, 

геоложки/, хидрометеорологичен и биологичен произход, като земетресения, 
наводнения, движения на маси /свлачища, срутища, потоци от отломки, 
лавини/, бури,  градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, 
горски пожари, масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, 
нашествия на вредители и други подобни, причинени от природни сили. 
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2. „Инцидент” е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено 
по време и пространство действие, с висока интензивност на сили или 
вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, 
имущество или околната среда. 

3. „Авария” е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, 
магистрален и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически 
съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти 
и други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или 
действия на човека.  
 „Криза е промяна на установеното състояние на живот, обхванала 
територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и на обществения живот 
или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, 
в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност 
в променената среда са силно нарушени”. 

 
1. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА ЗА 

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО, 
НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО (ИКОНОМИКАТА),  
ИНФПАСТРУКТУРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА 

На територията на Област Смолян в определени райони периодически 
възникват природни бедствия и редица крупни производствени аварии, които 
причиняват различни по размер щети и водят до човешки жертви. Най 
характерни от тях са наводненията, земетресенията, свлачищата, срутищата, 
снегонавяванията, обледяванията, масовите горски пожари, а от авариите – 
тези в обектите и фирмите работещи с промишлени отрови и в други 
предприятия, в които биха възникнали силни взривове и пожари свързани с 
отделянето на токсични газове. 

Областта ще бъде повлияна от аварии с трансграничен характер, както 
и при авария в АЕЦ „Козлодуй”.Същността и последствията от най-
характерните бедствия и крупни производствени аварии се заключава в 
следното: 
 

1.1. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 
 

Територията на България се намира в централната част на Балканския 
полуостров, който е най-активен възел в Европа от Алпо-Хималайския 
земетръсен пояс. След Тихоокеанският пояс, Балканите и България се числят 
към вторите по ранг сеизмично активни участъци на Земята. 

В сеизмично отношение, Смолянска област попада в зона от VII-ма до 
VIII-ма степен по дванадесет степенната скала на Медведев-Шпонхоер-
Карник-64 – Приложение № 13. На областта ще оказват влияние 
земетресенията в Маришката сеизмична зона и Рило-Родопския сеизмичен 
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район. По значителни разрушения ще има в областния и общинските 
центрове на областта, където е струпано и по-голямата част от населението. 

Земетресението е природно бедствие при което в повечето случаи се 
създава комбинирана зона на поражение – разрушения, затрупвания на хора 
под развалините, разрушаване на елементи от комунално енергийната мрежа, 
пожари, замърсявания с промишлени отровни вещества, създаване на огнища 
на замърсяване от радиоактивни източници, наводнения, активиране на 
свлачища, прекъсване на комуникации, голям брой поразени хора и без 
домове, възможност за биологично заразяване, създаване на предпоставки за 
възникване на епидемии и други. 

При проявление на прогнозираната сеизмична активност общините 
Доспат, Девин, Чепеларе, Баните, Рудозем и Златоград  попадат в зона от VІІІ 
степен, а общините Смолян, Борино, Мадан и Неделино в зона от VІІ степен 
по ХІІ степенната скала на Медведев-Шпонхоер-Карник-64. 

В резултат на сеизмичното въздействие е възможно възникването на 
следната обстановка: 

На сградите с масивен строеж ще бъдат причинени умерени щети 
/пукнатини в стените; падане на мазилка; срутване на части от  комини/. 
Големи щети ще получат сгради от обикновени строителни материали, т.е. 
части от фронтони /еркери/ и покривни покрития ще се срутят. Някои от 
сградите с много опростен строеж ще се срутят; 

Ще има затрупани и пострадали хора нуждаещи се от спасяване и 
оказване на спешна медицинска помощ; 
  Ще има повреди по комунално-енергийната мрежа, в резултат на което 
ще бъде нарушено водоснабдяването и електроснабдяването. Ще бъде 
нарушена и телефонната свръзка; 
 Възможно е нарушаване целостта на стените на хидротехническите 
съоръжения – яз. „Доспат”, яз. „Цанков камък” яз. „Голям Беглик”, яз. 
„Златоград”, хвостохранилища „Ерма река” и „Рудозем” и микроязовири на 
територията на областта;  
 Възможно е активизиране на свлачищния процес и срутванията по 
пътищата с прекъсване на пътната връзка между отделни населени места; 

Част от обектите на промишлеността ще излязат от строя, като особена 
опасност ще представляват предприятията, работещи с промишлени отровни 
вещества и химически суровини. Възможно  е възникване на вторични 
огнища на заразяване с амоняк от „ПАЛ-БГ" ЕООД-Девин и “Салвелинус 
Реяфиш” -Доспат;  

Натриеви цианиди – Флотационна фабрика „Родопи Еко Прожекс” 
ООД с. Ерма река община Златоград и Рудметал АД гр. Рудозем. 
  Вследствие на земетресението ще се създаде сложна пожарна 
обстановка, особено в предприятията работещи с изкуствени материали, 
химически суровини и други, където ще се отделят голямо количество 
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отровни и задушливи газове, като особена важност представляват следните 
предприятия по общини: 

- Смолян - АД „Родопска тъкан", АД „Гама кабел"  и “Арексим” ЕООД;  
- Рудозем - „РУБЕЛА БЮТИ” АД; 
- Мадан -  АД „Хевея-КИМ";  
- Златоград - “Белотекс”;  
- Девин - “Девин” АД;  
- Доспат -  “Салвелинус Рея фиш”, „Нитекс 96” АД;  
- Чепеларе - “Фунгоробика-България” ООД и “Пампорово ски” ООД     

и др., където ще се отделят голямо количество отровни газове. 
  

 
1.2. НАВОДНЕНИЯ 

 
Наводнението е временно заливане на значителна част от сушата от 

действията на природни сили или разрушаване на хидротехнически 
съоръжения – язовирни стени, хвостохранилища, диги и други. 

Наводненията на територията на Смолянска област се пораждат преди 
всичко от силно нарастване на речния отток, вследствие на обилни и 
проливни дъждове и интензивно снеготопене. 
 Наводненията в някои случаи са резултат и на несинхронизирано 
изпускане на води от язовири от няколко поречия, събиращи се в главна река, 
или аварии при техногенната дейност на човека, разрушаване на язовирни 
стени и стени на хвостохранилища 
 
          1.2.1. Хидротехнически съоръжения 

Язовири и хвостохранилищата – технически параметри 
 
 

 
№  

Наименование обем – 
млн. М3 

Тип на 
стената 

h/L  на 
стената 
в метри 

Размери на 
преливника в 
метри 

d на 
основния 
изпускател 

1. яз. “Доспат” 449,2 Земно-
насипен 

60/230 шир. – 8     
вис. – 1 

25 л/сек 

2. яз. „Цанков камък” 110 Бетонна 
дъгова 

   

3. яз. “Златоград” 4,4 Земно-
насипен 

52/146 шир. - 12     
вис. – 1,4 

ф 600 мм 

4. изравнител “Тешел” 1,36 Земно-
насипен 

26/200 шир. -  5,20    
 вис. – 5,20 

ф 3000 мм 

5. хвостохранилище 
“Рудозем-2” 

11,0 Земно-
насипен 

25/120 шир. -      
вис. – 

няма 

6. хвостохранилище 
“Ерма река” 

12,1 Земно-
насипен 

40/250 ф 14,50 няма 
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Всички язовири, хвостохранилища и изравнител «Тешел» имат 
аварийни планове. 

Язовир “Пловдивци” – спряно е строителството. 
 
Застрашени населени места и обекти от язовирите и 

хвостохранилищата 
а) Язовир “Доспат” – гр. Доспат 
- Доспат - промишлената зона на града под стената на язовира; 
- Барутин на 6 км, водата ще достигне за около 9 мин със скорост 25 

км/ч и височина 20 - 25 м; 
- Освен това риск за с. Барутин представлява и открития напорен 

водопровод за ВЕЦ “Тешел” непосредствено под язовирната стена. 
б) яз. „Цанков камък” – община Девин. Застрашава ВЕЦ – Михалково, 

село Михалково, и пътна инфраструктура на общинска и републиканска 
пътна мрежа по поречието на река Въча. 

в) Язовир “Златоград” застрашава гр. Златоград отстоящ на 4 км.  
г) Хвостохранилището “Ерма река” – застрашава гр. Златоград отстоящ 

на 8 км. Водата достига до града за 23 мин с височина около 8 м. 
д) Изравнител “Тешел” - застрашените населени места са: 
- с. Тешел - на 0,2 км от стената; 
- с. Грохотно - на 4 км; 
- кв. Настан - на 8 км; 
- гр. Девин - на 15 км; 
- с. Михалково – 31 км. 
ж) Хвостохранилище “Рудозем - 2” – гр. Рудозем 
- предприятие “Рубела” - на 500 м; 
- кв. Възраждане - 1 км; 
- кв. Долен Рудозем – 1,8 км. 

 
Микроязовири  
Справка за микроязовирите на територията на Смолянска област е 

дадена в Приложение № 8 
 

Язовири извън територията на Смолянска област, които 
представляват потенциална опасност за населени места от областта:
  

1. Хидровъзел „Голям Беглик” включващ следните съоръжения: 
- Язовир „Голям Беглик” с максимален завирен обем 62 111 000 м3 ;

 - Язовир „Широка поляна”; 
- Язовир „Дженевра”; 
- Язовир „Беглика” – обем на езерото 1 544 000 м3; 
- Язовир „Тошков чарк” – обем на езерото 1 784 000 м3; 
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При провеждане на високата вълна през облекчителните съоръжения 
или при сериозна авария, свързана с изпускане на значителни водни 
количества , от язовири „Голям Беглик”, „Беглика” и Тошков чарк” от 
заливане в различна степен са застрашени някои къщи от гр. Девин, 
разположени покрай речното корито. 

При евентуално разрушаване на стената на язовир „Голям Беглик”  
водата ще достигне до Девин за около 53 мин със  скорост 15 км/ч и височина 
около 9,60 м. 
 
 б/ Хидрогеографска мрежа на областта 
 Възможни заливни зони при повишаване нивото на реките при 
пролетното снеготопене съпроводено с проливни или поройни дъждове през 
летните месеци, които  представляват опасност за населените места по 
общини:  
  
 1. Община Баните  
 - р. Малка Арда може да създаде опасност от заливане на част от с. 
Баните.  
 Останалите реки не представляват опасност за  населени места, през 
които преминават. 
  

2. Община Борино 
 - р. Боринска – опасност от заливане на централните части на с. 
Борино. 
 - р. Ягодинска – сградите в близост до коритото на реката на с Ягодина.
  
 Река Буйновска застрашава от заливане на пътя Тешел – Буйново, което 
ще затрудни достъпа до с. Буйново и с. Ягодина за снабдяване с хранителни и 
други стоки от първа необходимост. 
  

3. Община Девин 
Водите на р.Въча се формират от притоците на р. Триградска, 

Мугленска, Буйновска, Широколъшка и други. Водосборният басейн обхваща 
1645 км2 и реката е с дължина 111,5 км. 
 а/ Естествени наводнения от речни разливи: 

- р. Триградска – опасност от заливане на долната махала на с. Триград. 
 - Притоците на р. Въча -  р. Триградска, Мугленска и Буйновска 
водосбора, на които е в с. Тешел  – представляват опасност за сградите в 
близост до коритото на с. Тешел, с. Грохотно и кв. Настан. 
 - р. Девинска представлява опасност от заливане на част от сградите в 
ниската част от дървообработващия завод до автогарата и кв. Врътлек на гр. 
Девин. 
 - р. Лясковска – сградите от двете страни на коритото  на с. Лясково. 
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 б/ Изкуствено причинени наводнения: 
 Изкуствено покачване нивото на река „Въча” се получава след всяко 
включване на турбините на ВЕЦ „Девин”. 
 За целта е изградена и работи оповестителна система за високите води 
при работа на ВЕЦ „Девин”. Осигурява звукова сигнализация за оповестяване 
на населението и работещите в близост до речното корито за бързото 
покачване нивото на реката. 
 4. Община Доспат 
 - р. Доспатска, след водосбора и с р. Чавдарица залива ниските  части в 
централната част на с. Барутин  от двете страни на реката. 
 5. Община Златоград 
 Водите на р. Върбица се формират от притоците на р. Малка река и 
Голяма река. 
 - р. Малка река се влива в р. Върбица в самия град. Създава реална 
опасност от заливане на сградите от двете страни на коритото от началото на 
града след язовир Златоград. 
 - р. Голяма река – създава предпоставки за рязко увеличение нивото на 
реката след водосбора с р. Малка река в р. Върбица от центъра до края на 
града. 
 6. Община Мадан  
 В централната част на общината, по значителна е р. Маданска, която се 
образува в центъра на гр. Мадан от Голяма и малка река. Голяма река се 
събира от водите на Бориева река и Хаджийски дол, а Малка река идва от 
седловината Печинско и събира водите на Петров дол и Въргов дол.Освен 
това главните реки приемат водите на по-малки притоци, образувани от 
многобройни планински поточета. 
 Критичен участък се създава в центъра на града, където се вливат 
Голяма и Малка река, от където се образува  р. Маданска. В с. Средногорци 
р. Маданска и р. Черна се вливат в р. Арда. 
 7. Община Неделино 
 - р. Неделинска - опасност от заливане на част от сградите в гр. 
Неделино  построени от двете страни на коритото. 
 Останалите населени места не са застрашени от наводнения. 
 8. Община Рудозем 
 - р. Чепинска – опасност от заливане на жилищни сгради покрай 
коритото на реката в началото на града в посока с. Чепинци. 
 - р. Елховска - опасност от заливане на жилищни сгради покрай 
коритото на реката от стадиона към центъра на града. 
 - Водосбора на р. Чепинска и р. Елховска е в района на флотационната 
фабрика и при непочистено корито крие опасност от заливане на централната 
част на града.  
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 - Опасност представляват високите води след водосбора на р. Арда с 
реките Чепинска и Елховска след разклона за с. Средногорци, особено за  
предприятието за козметика „Рубела”.  
  
 9. Община Смолян 
 Долината на река Арда е в източния дял на Западните Родопи. Тя е най-
голямата родопска река и един от големите притоци на р. Марица.
 Изворите на реката са над с. Арда. Водосбора от началото на реката до 
с. Смилян е от притоците: Турянски дол, Пещерски дол, и реките 
Черешовска, Уваджик,  Ардинска, Бориковска, Киселчовска, Сивинска и др. 
 Критични участъци от високите води при продължителни проливни 
дъждове - жилищните сгради в близост до коритото на реката на селата 
Могилица и  Смилян. 
  По протежение на Смолян преминава р. Черна, приток на р. Арда. Река 
Черна извира от югоизточните склонове на връх Карлък. От изворите си тя 
преминава в източна посока и достига точката си на вливане в р. Арда близо 
до с. Средногорци.  
 Критични участъци по поречието на р. Черна:  
 – от моста при «ВиК» ЕООД – АРЗ – моста на «Родопска тъкан до КАТ. 
Има риск, както от подкопаване и разрушаване на подпорните стени, така и 
от  излизане на реката от коритото и заливане на жилищни, административни 
и промишлени сгради; 
 - преливане на водата над подпорната стена на пазара в кв. Устово; 
 - ЖК «Прогрес» в кв. Устово особено след вливането на р. Бяла в р. 
Черна. В резултат от повишаване нивото на реката се наводняват избените 
помещения на блоковете и двора на Топливо. 
 Река Бяла е основен приток на р. Черна, която се влива в кв. Устово. 
 Критични участъци по поречието на р. Бяла:  
 - промишлената зона в кв. Устово; 
 – покритата част на реката в района на автогарата в кв. Устово; 
 - моста над реката от пътя Мадан – Смолян към центъра на квартал; 
 - сградите покрай коритото около пазара до вливането и в р. Черна. 
  10. Община Чепеларе 
 Река Чепеларска води началото си от курорта Пампорово. 
Водосборната площ обхваща 1010 км2 и е с дължина 85,9 км. 
 Водният отток е със снежно-дъждовно подхранване. 
 По-големите притоци, които се вливат в нея, са р. Забърдовска, 
Орешица и Юговска.  
 - р. Чепеларска представлява опасност от заливане на част от сградите в 
гр. Чепеларе, в близост махала Сивковска на гр. Чепеларе. 
 - р. Чепеларска може да залее моста и прекъсне пътя Смолян-Чепеларе, 
в района на бензиностанцията над дървообработващия завод на гр. Чепеларе 
или да подкопае и наруши целостта на пътя Чепеларе – Пловдив. 
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 - р. Забърдовска – опасност от заливане на сградите от двете страни на 
коритото на с. Забърдо или да наруши пътното платно от с. Забърдо до 
разклона на основния път Пловдив – Смолян. 

 
  
 1.3. СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ  

В резултат на влошаване на метеорологичните условия през есенно-
зимния сезон са възможни обилни снеговалежи със снегонавявания, а при 
резки промени в температурите и до обледяване на пътищата на територията 
на областта.  
 Пътищата от републиканската пътна мрежа - общо 539,011 км са в 
добро състояние и осигуряват транспорта на населението и обектите от 
националното стопанство. 

Най-тежка пътна обстановка и с по-тежки последици от тези природни 
бедствия, ще бъде създадена по пътищата от републиканската пътна мрежа – 
особено през високопланинските проходи както следва: 

- пр. „Рожен” на път ІІ-86 – Асеновград-Чепеларе-Соколовци-Смолян; 
- пр. “Пампорово” на път ІІІ-864 – Чепеларе-Пампорово-Стойките и път 

ІІІ-8614 – Смолян-Пампорово-Стойките; 
- пр. “Превала”  на път ІІІ-866 – Смолян-Стойките-Михалково; 
- с. Момчиловци – с. Виево – с. Славейно; 
- пр. “Печинско” на път ІІІ-867 -  Мадан-Златоград; 
- път ІІІ-197 – Доспат-Гоце Делчев – в участъка след „Нипекс” гр. 

Доспат. 
- с. Борино – гр. Доспат 
 
Общинска пътна мрежа 
Общинските пътища в областта са с обща дължина 649,200 км и 

задоволяват нуждите на населението от най-отдалечените населени места.  
Данните показват плавна тенденция към влошаване на настилките, 

поради ежегодното намаляване на средствата за поддържане на основния и 
текущ ремонт. 

Обилните снеговалежи ще затруднят снегопочистването на общинската 
пътна мрежа и ще се създадат затруднения в ежедневния живот и дейност на 
хората от областта и може да предизвикат: 

- прекъсване на електрозахранването - вследствие на обледяване на 
проводниците без ток могат да останат някои населени места като: с. Мугла, 
с. Чала, с. Кестен, с. Црънча, с. Бръщен и др.;    

- нарушаване на водоснабдяването за някои населени места особено 
тези с открити водохващания; 

- блокиране на населени места в резултат на натрупани преспи и 
затруднено снегопочистване особено за общинските пътища: Смолян – с. 
Мугла, с. Кутела, Турян и Кремене;  Чепеларе – с. Забърдо и с. Студенец; 
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Девин – с. Тешел  за с.Триград; Борино – с. Чала; Баните – основния път за с. 
Загражден и за селата Стърница, Две тополи, Рибен дол и Планинско;  Мадан 
– за с. Галище и с. Купен; 

- нарушаване на снабдяването на населението с хляб и продукти от 
първа необходимост за населените места със затруднено снегопочистване на 
общинската пътна мрежа; 

- затруднения при функционирането на транспортната мрежа особено 
за транспортиране на болни, родилки, нуждаещи се от хемодиализа до 
специализирани болнични заведения и др. 

- затруднения при доставката на твърди и течни горива за здравни 
заведения, училища, детски градини и населението;  

- рядко но е възможно образуването на лавини в районите на селата 
Мугла и Гела и върховете Чала, Перелик и Превала.  

   
1.4. СВЛАЧИЩА И СРУТИЩА 

 
Свлачището е процес, при който се нарушава устойчивостта на 

огромни количества земни маси и се създават предпоставки за 
предвижването им. Свлачищните процеси нямат внезапен характер, достъпни 
са за наблюдение и интервенция и в много случаи са  предотвратими. Във 
времето те имат периоди на затихване и усилване. При активизирането на 
земните маси може да се стигне до възникване на бедствена ситуация.  

От този тип е и най-голямото регистрирано свлачище в България 
регистрирано през 1923 година, което се намира в западните покрайнини на 
гр. Смолян, започва южно от Смолянските езера и има ширина до 1 км и дъл-
жина 5 км. То е активно, със скорост на движение 5 - 25 см за 1 година. Дъл-
бочината му е 80 м.  

Такива са и свлачищата в гр. Доспат, полутунела между селата Настан 
и Грохотно и в с. Вишнево. 

Движението на земните пластове и преовлажняването на земните почви 
представлява огромна заплаха за редица населени места.  

    Срутищата са внезапно свличане на скални маси, причинени  от 
преовлажнаване, от изветряне, от подкопаване както от вода така и от 
човешка дейност. 

На територията на областта са регистрирани общо 33 свлачища и 
срутища. Причини за тяхното възникване са свързани със силно пресечения 
релеф и други други специфични геоложки дадености в областта. 

В непосредствена близост до укрепеното свлачище до с. Грохотно, 
община Девин се активизираха срутищните процеси и създава затруднение за 
движението по пътя гр. Девин-гр. Доспат. 

Сериозни проблеми създават свлачищата и срутищата от тази група по 
долините на реките Арда, Черна и Въча. /особено много се засилиха 
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срутищните процеси по поречието на р.Триградска приток на р. Въча и р. 
Широколъшка/.  

От първостепенно значение за предотвратяване на тежки материални 
загуби от активизирането на свлачищата и срутищата са превантивните 
мерки, които специализираните структури предприемат. Но всеки от нас е 
необходимо да знае как да предпази себе си и имуществото си от тях. 
 
 1.5. ГРАДУШКИ, ГРЪМОТЕВИЧНИ И ВЕТРОВИ БУРИ 

а) Гръмотевични бури придружени с градушки 
Ежегодно през летните месеци на територията на областта се 

разразяват гръмотевични бури, съпроводени с градушки, породени от 
пролетната и лятната атмосферна неустойчивост, които причиняват 
значителни материални щети, а понякога и човешки жертви.  

Гръмотевични бури придружени с градушки, предизвикали големи 
поражения на жилищни сгради, транспортни средства и земеделски култури, 
имаше през 2007 година в гр. Доспат с. Змейца и с. Борино, в които имаше 
големи поражения на покривните конструкции на жилищни сгради и 
стопански постройки. Има поражения и на селскостопанската реколта. В с. 
Змейца мълния отне живота на 12 годишно момиче.  

Не са рядко явление и мълниите, които също нанасят големи 
поражения както на жилищни сгради, така и на комуникационната система.  

На територията на областта има две силно изразени гръмотевични зони: 
 - с. Баните - община Баните  
- и с. Црънча - община Доспат.  
Характерно за с. Црънча е това, че приблизително на едно и също 

място падат мълнии, които застрашават жилищни сгради и 
селскостопанските постройки. Застрашен е и живота на живеещите хора и 
животни в тях. За защита на сградите в тази зона е  изградена мълниезащитна 
система. 

б) Ветрови бури 
Наред с благоприятното въздействие за опрашване на растенията, 

формиране на микроклимата и други, вятърът оказва и неблагоприятно 
въздействие и предизвиква явления, които могат да доведат до значителни 
материални щети. 

Силата на вятъра често достига стойност, способна да нанесе 
поражения на: сгради, стопански постройки, електрически стълбове и мрежи, 
комини и антени, да повали и изкорени вековни дървета, да преобърне 
автомобили и други превозни средства, да унищожи цели горски масиви и 
площи със селскостопанска продукция, да отнесе почвения плодороден 
хумусен слой и др. 

Ветрови бури на територията на областта с нанесени по-големи 
поражения: 

- смерч  през 2006 година нанесени щети главно върху горския фонд на 
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общините Смолян, Рудозем, Баните и Златоград.    
- торнадо през 2007 година за първи път се появи в язовир „Доспат”. 
- разрушени покривни конструкции и отнесени керемиди на жилищни и 

стопански постройки в община Смолян. 
 

 
 
1.6. ПОЖАРИ 
 
В условията на ускорения научно технически прогрес, извънредното 

насищане на съвременните сгради с леснозапалими и отровни материали, 
изграждане на високи сгради и сгради за масово пребиваване на хора, 
проблемът с пожарната безопасност придобива голямо значение. 

Защитата на обектите от националното стопанство и домовете на 
гражданите от пожари и запалвания е непосредствено свързано с откриването 
на причините за тяхното възникване и разпространение. Пожарът е 
сложен физико-химичен процес на горенето, непредизвикано от нуждите на 
обществото, който създава опасност за живота и здравето на хората и 
унищожава материалните ценности. 

Горенето възниква при определени условия – наличие на горим 
материал, кислород от въздуха и източник на запалване. 

По цялата територия на областта могат да възникнат пожари, които 
можем да ги разделим на две основни групи: 
 Първа  група - пожари възникнали в жилищни и обществени сгради 
(хотели, магазини,детски и учебни заведения, музеи, театри, кина), 
промишлени предприятия и  промишлени обекти с отделяне на отровни 
вещества.  

При възникване на пожари в жилищни и обществени сгради, 
промишлени предприятия работещи с изкуствени материали, химически 
суровини и други, ще се отделят различни по състав отровни вещества- 
въглероден окис, серен двуокис, азотни окиси, ацетон и други. Такива 
предприятия на територията на областта са:  

- Смолян - АД „Родопска тъкан", АД „Гама кабел"  и “Арексим” ЕООД;  
- Рудозем - „РУБЕЛА БЮТИ” АД; 
- Мадан -  АД „Хевея-КИМ";  
- Златоград - “Белотекс”;  
- Девин - “Девин” АД;  
- Доспат -  “Салвелинус Рея фиш”, „Нитекс 96” АД;  
- Чепеларе - “Фунгоробика-България” ООД и “Пампорово ски” ООД     

и др., където ще се отделят голямо количество отровни газове. 
 
Втора група - горски пожари. 
Горските пожари представляват разпространение на огън на големи 

територии, съпроводено с унищожаване или сериозно повреждане на горите.  
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 Наблюдава се тенденция към значително нарастване на броя и щетите 
от горски пожари в областта. Причини за възникване на горските пожари са 
небрежност от страна на туристи и  гъбари, мълниите, а понякога и 
неконтролираното палене на земеделски имоти. Не са изключение и 
умишлените палежи.   
 Пожарът, възникнал в гора, можем да установим по наличието на 
пламъци,  дим, падащи сажди, по мирис на изгоряло, както и по  поведението 
на животните. 

Предвид факта, че върху голяма част от територията на областта се 
простират гори – 2093 хиляди дка или 66 % от общата площ е възможно на 
територията на всяка община да възникне горски пожар. 

Горската растителност е представена от широколистни (в ниските  
части) и иглолистни (във високите части) гори. 
  В областта от   горски пожара са унищожени  големи площи с борови, 
широколистни и смесени гори. 

 
1.7. ЗАЩИТА ПРИ АВАРИИ С РАДИОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ 

ИЛИ МАТЕРИАЛИ 

Анализ на рисковете в зависимост от класа на радиоактивното 
вещество 

1. Обща информация 
Дадено количество радиоактивен материал може да се класифицира като 
“опасно”, ако е в състояние да предизвика трайно увреждане или да бъде 
непосредствено застрашаващо живота, ако не бъде третирано и съхранявано 
безопасно. Трайните увреждания включват изгаряния, изискващи 
хирургическа намеса, както и омаломощаващи увреждания на ръцете. 
Временните увреждания включват зачервяване, възпаление и сърбеж на 
кожата и временна промяна на кръвната картина. Облъчванията се считат за 
непосредствено застрашаващи живота1, ако могат да предизвикат такива 
увреждания на тъкани и органи, които са смъртоносни в рамките на няколко 
години. Облъчвания, които са непосредствено застрашаващи живота: 

– Обикновено произтичат от много високи радиационни дози, получени 
за период от часове до месеци, дължащи се на наличие в непосредствена 
близост на опасни количества от незащитен материал – например, опасен 
източник, сложен в чекмедже близо до леглото. 

– Произтичат в редки случаи от неумишлено поглъщане или (за някой 
много близо намиращ се) вдишване на малки количества разпрашаващ се 
материал – например, ако някой отвори контейнер с опасно количество 
радиоактивен материал, намиращ се в разпрашаваща се форма. Прах, газове и 

                     
1 Òîâà íå ñå îòíàñÿ çà âåðîÿòíîñòòà çà ïðåäèçâèêâàíå íà ðàê, êîÿòî å ìíîãî ìàëêà, êàêòî ñå êàçâà ïî-äîëó â òåêñòà. 
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течности, както и летливи, леснозапалими, водоразтворими и взривоопасни 
материали се отнасят все към тази категория. 

При създаването на критериите, използвани тук за определяне на 
количеството на радиоактивния материал (базирани на отношението A/D), са 
правени следните предположения за ефектите и сценариите на облъчване. 
Допуснато е, че дадено лице изважда радиоактивния материал от контейнера 
или опаковката му и го носи в джоба си в продължение на 10 часа или го 
оставя близо до себе си (например в спалнята си) за продължително време. За 
разпрашаващи се материали се допуска, че дадено лице отваря запечатан 
контейнер, и или поглъща неумишлено част от материала2, или материалът е 
разпрашен при пожар или експлозия. 
             За радиационните аварии, включващи такива количества 
радиоактивен материал, е много малко вероятно да предизвикват наблюдаемо 
нарастване на случаите на рак. 
  
 A/D < 0,01 

ОТДЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ1 
Не съществува опасност: Никой не би могъл да получи трайни 

увреждания от подобно количество радиоактивен материал. 
ЛЕСНОРАЗПРЪСКВАЩ СЕ РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ 

Не съществува опасност: Оперирането2 с подобно количество 
радиоактивен материал не може да предизвика трайни увреждания. Не 
съществува риск от увреждания при пожар или експлозия, свързани с 
присъствие (разпръскване) на подобно количество радиоактивен материал. 
Районът в непосредствена близост (до няколко метра) с разсипването, пожара 
или експлозията може да бъде замърсен до неопасни нива, които могат да 
изискват да се извърши почистване3. 

A/D = 0,01 – 1,0 

ОТДЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Малка вероятност за наличие на опасност: Съществува много малка 
вероятност за това някой да получи трайни увреждания от такова количество 
радиоактивен материал. Подобно количество радиоактивен материал, при 
неправилно третиране и съхранение, би могло, евентуално, макар и с малка 
                     
2 Äîïóñêà ñå, ÷å äàäåíî ëèöå ïîãëúùà äåñåò ïúòè ïîâå÷å îò íàé-ãîëÿìàòà èçâåñòíà ôðàêöèÿ îò ðàäèîàêòèâåí ìàòåðèàë, 

ïîãëúùàíà ïðè ðåàëåí èíöèäåíò. 
1 “Îòäåëåí èçòî÷íèê”îçíà÷àâà ðàäèîàêòèâåí èçòî÷íèê, êîéòî ìîæå äà ñå âçåìå â ðúêà èëè äà ñå îïåðèðà ïî äðóã ïîäîáåí 

íà÷èí (íàïðèìåð ïðåäìåòè, êàòî êåðàìèêà, êàïñóëèðàí ïðàõ, èëè òå÷íîñòè è ãàçîâå â çàòâîðåí êîíòåéíåð). 
2 Óìèøëåíîòî ïîãëúùàíå îò äàäåíî ëèöå íà ïîäîáíî êîëè÷åñòâî ìîæå äà áúäå îïàñíî. 
3 Òîâà ñå ïðèëàãà ñàìî çà ðàäèîíóêëèäè, êîèòî èìàò äúëãè ïåðèîäè íà ïîëóðàçïàä è ñå îòíàñÿò çà íèâà íà çàìúðñÿâàíå, 

èçèñêâàùè ïî÷èñòâàíå, ñïîðåä ìåæäóíàðîäíèòå äèðåêòèâè (10 mSv/ãîäèíà). Òåçè íèâà íå ñà îïàñíè; ñúùåñòâóâàò ãîëÿì 
áðîé íàñåëåíè òåðèòîðèè â ñâåòà, êúäåòî ïðèðîäíèÿò ðàäèàöèîíåí ôîí íàäâèøàâà 10 mSv/ãîäèíà. 
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вероятност, да увреди трайно някого, който е бил в непосредствена близост 
до него продължително време (много седмици). 

ЛЕСНОРАЗПРЪСКВАЩ СЕ РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ 
Малка вероятност за наличие на опасност: Съществува много малка 

вероятност за това някой, който оперира с такова количество радиоактивен 
материал, да получи трайни увреждания. Не съществува риск от трайни 
увреждания при пожар или експлозия, свързани с присъствие (разпръскване) 
на подобно количество радиоактивен материал. Районът в близост (до 
няколко десетки метра) с разсипването, пожара или експлозията може да 
бъде замърсен до неопасни нива, които могат да изискват да се извърши 
почистване. 

A/D => 1,0 – 10,0 
ОТДЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Опасни за лицето: Подобно количество радиоактивен материал, ако не 
бъде третирано и съхранявано безопасно, би могло да предизвика трайно 
увреждане на лице, което борави с него или по друг начин е в контакт с него 
за време от порядъка на няколко часа. Възможно е, макар и малко вероятно, 
пребиваването в близост до подобно количество незащитен материал за 
период от няколко дни до няколко седмици, да се окаже и смъртоносно. 

ЛЕСНОРАЗПРЪСКВАЩ СЕ РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ 

Опасни в мястото: Оперирането с подобно количество радиоактивен 
материал може да предизвика трайни увреждания и е възможно, макар и 
малко вероятно, да бъде смъртоносно. Рискът за трайни увреждания извън 
околностите (от порядъка на няколко метра) на евентуален пожар или 
експлозия, свързани с присъствие (разпръскване) на подобно количество 
радиоактивен материал, е малък или изобщо не съществува. Въпреки това, 
ограничена територия, може би не повече от малка част от един квадратен 
километър (т.е. равна на няколко футболни игрища), може да бъде замърсена 
до неопасни нива, които могат да изискват извършване на последващ 
дълговременен контрол1 или почистване. Точните размери на района, 
подлежащ на почистване, биха зависели от много фактори (включително 
размер и тип на източника, дали и как той е бил разпрашен, какво е времето в 
дадения момент). 
Би било почти невъзможно такова количество радиоактивен материал да 
замърси обществен водоизточник до опасни нива, дори и ако материалът е 
лесно разтворим във вода. 

                     
1 Òîâà ñå ïðèëàãà ñàìî çà ðàäèîíóêëèäè, êîèòî èìàò äúëãè ïåðèîäè íà ïîëóðàçïàä è ñå îòíàñÿò çà íèâà íà çàìúðñÿâàíå, 

âîäåùè äî äîçè, ïðåâèøàâàùè òåçè, êîèòî èçèñêâàò ïîñòîÿííî ïðåñåëâàíå, ñïîðåä ìåæäóíàðîäíèòå äèðåêòèâè (1000 mSv çà 
âðåìåòî íà æèâîò). 
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A/D > 10,0 – 1000 

ОТДЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Много опасни за лицето: Подобно количество радиоактивен материал, 
ако не бъде третирано и съхранявано безопасно, може да предизвика трайно 
увреждане на лице, което борави с него или по друг начин е в контакт с него 
за кратко време (от порядъка на минути до няколко часа). Възможно е 
пребиваването в близост до подобно количество незащитен материал за 
период от няколко часа до няколко дни да се окаже и смъртоносно. 

ЛЕСНОРАЗПРЪСКВАЩ СЕ РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ 

Много опасни в мястото: Оперирането с подобно количество 
радиоактивен материал може да бъде смъртоносно. Би съществувал малък 
или никакъв риск от трайни увреждания отвъд разстояние от стотици метри 
по посока на вятъра от евентуален пожар или експлозия, свързани с 
присъствие (разпръскване) на подобно количество радиоактивен материал. 
Въпреки това, ограничена територия, може би не повече от един квадратен 
километър, може да бъде замърсена до неопасни нива, които могат да 
изискват извършване на последващ дълговременен контрол или почистване. 
Точните размери на района, подлежащ на почистване, биха зависели от много 
фактори (включително размер и тип на източника, дали и как той е бил 
разпрашен, какво е времето в дадения момент). 

Би било почти невъзможно такова количество радиоактивен материал 
да замърси обществен водоизточник до опасни нива, дори и ако материалът е 
лесно разтворим във вода. 

A/D >1000 

ОТДЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Изключително опасни за лицето: Подобно количество радиоактивен 
материал, ако не бъде третирано и съхранявано безопасно, може да 
предизвика трайно увреждане на лице, което борави с него или по друг начин 
е в контакт с него. Много е вероятно пребиваването в близост до подобно 
количество незащитен материал за период от минути до 1 час да бъде 
смъртоносно. 
 

ЛЕСНОРАЗПРЪСКВАЩ СЕ РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ 

Много опасни в мястото: Много е вероятно оперирането с подобно 
количество радиоактивен материал да бъде смъртоносно. Би съществувал 
малък или никакъв риск от трайни увреждания отвъд разстояние от 
няколкостотин метра по посока на вятъра от евентуален пожар или 
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експлозия, свързани с присъствие (разпръскване) на подобно количество 
радиоактивен материал. Въпреки това, ограничена територия, може би не 
повече от няколко квадратни километра, може да бъде замърсена до неопасни 
нива, които могат да изискват извършване на последващ дълговременен 
контрол147 или почистване146. Точните размери на района, подлежащ на 
почистване, биха зависели от много фактори (включително размер и тип на 
източника, дали и как той е бил разпрашен, какво е времето в дадения 
момент). 

Би било почти невъзможно такова количество радиоактивен материал 
да замърси обществен водоизточник до опасни нива, дори и ако материалът е 
лесно разтворим във вода. 

ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ 

Рискове за реагиращите: Ще има малки или никакви здравни рискове 
за реагиращия персонал, при положение, че при извършване на ответните 
действия в близост до опасния материал, той спазва нормалните защитни 
мерки, като използване на респираторна защита срещу материалите, 
освободени при евентуален пожар или експлозия. Ограничени престои 
(например при извършване на спасителни действия) в близост до 
радиоактивен източник или материал вероятно не биха били непосредствено 
опасни. Здравният риск за медицинските лица, третиращи или 
транспортиращи облъчени или замърсени лица, би бил малък или никакъв, 
при положение, че те защитават себе си срещу случайно поглъщане на 
радиоактивен материал, чрез използването на нормалните бариерни методи 
(например, като използват хирургически ръкавици). 

Други съображения: Обществената чувствителност към всеки 
инцидент, включващ радиоактивен материал, трябва винаги да бъде 
надлежно отчитана, успоредно с обективните индикатори за размера на 
заплахата. Много неблагоприятни (и неоправдани, с оглед на реалния 
радиационен риск) обществени реакции са били регистрирани в миналото, 
дори и при съвсем безопасни нива на радиационно замърсяване и облъчване. 
Подобни реакции са включвали дори действия като правене на излишни 
аборти, дискриминация срещу хора, несправедливо обявявани за заразни или 
опасни за останалите, самоподлагане на ненужен и/или инвазивен 
медицински мониторинг и третиране, бойкотиране на местния бизнес и 
стоки. 
 На територията на областта  има източници на йонизиращи лъчения от 
категория  V определени по таблица 2 и 3- plan_ZB_chast_9_pril. 2.3 и 2.3, 
описани в списък plan_ZB_chast_9_pril. 1. 



 
 

32
 

 Това налага разработване на план за защита при аварии с 
радиоактивни източници или материали, съобразен с утвърдени процедури и 
ръководства: 

“Процедура за действие при нелегален трафик и незаконно преместване 
на ядрени материали и/или радиоактивни вещества”- plan_ZB_chast_9_pril.  4 

- “Процедура за аварийно реагиране при разкриване на незаконен 
пренос на радиоактивни материали през зоните на граничните контролно – 
пропускателни пунктове на Република България- plan_ZB_chast_9_pril. 5 
 - Ръководство за контрол на метален скрап и за реагиране при 
откриване на радиоактивен скрап. plan_ZB_chast_9_pril.  6 
 

1.8. ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ И 
ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 
1.Ðàäèîàêòèâíîñò 

    Радиоактивността предизвиква сериозна тревога у хората. Тя не може 
да бъде доловена от никакви сетива, но излагането на нейното въздействие 
може да предизвика рак, който да се прояви години по-късно, или дефекти в 
още неродени деца. И въпреки това йонизиращата радиация се използва в 
служба на човека при производството на електричество, в медицината, 
научните изследвания, промишлената радиография и др. Затова е необходима 
информация за йонизиращата радиация, фоновата радиация и рисковете, на 
които всички ние сме подложени. 

 1.1.Същност на радиоактивността 
          Материята е съставена от химически елементи, а най-малката част от 
един елемент, която може да съществува самостоятелно, е атомът. Атомите 
на някои елементи не са стабилни; те са склонни към спонтанно разпадане. 
Подобни елементи се наричат радиоактивни. Всеки атомен разпад се 
съпровожда от излъчването на високоенергийни вълни или частици. Това 
излъчване се нарича йонизираща радиация. Същевременно с излъчването на 
радиацията атомите променят естеството си и от първоначалния елемент се 
получава “дъщерен”. Той също може да бъде радиоактивен и да доведе до 
дъщерен елемент от второ поколение, а процесът да продължи , докато 
накрая се получи стабилен атом. Този процес е известен като радиоактивно 
семейство или верига от разпадания. Всеки радиоактивен елемент има своя 
собствена характерна скорост на разпадане и може да бъде окачествен според 
периода на полуразпад - времето, за което половината от радиоактивните 
атоми се разпадат. Периодът на полуразпад варира от части от секундата до 
хиляди и милиони години. Радиоактивността се измерва по броя на 
разпаданията за една секунда. Единицата за радиоактивност се нарича 
Бекерел (Bq) и отговаря на едно разпадане за секунда. Общоприетият 
символ за радиоактивност и йонизираща радиация е оранжевият трилистник. 
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1.2.Основните видове йонизираща радиация са алфа и бета 
частиците, гама лъчите, рентгеновите лъчи и неутроните.  

Алфа частиците имат много малка проникваща способност и могат да 
бъдат спрени от лист хартия.  

Бета частиците също не притежават добра проникваща способност - 
обикновено те могат да изминат само няколко милиметра в биологична 
тъкан. 

 Гама и рентгеновите лъчи и неутроните са силно проникващи и 
лесно могат да минат през човешкото тяло.  
    1.3 Ефектът от йонизиращата радиация върху материята. 
Обикновената материя има нулев сумарен електрически заряд, т.е. 
положителните и отрицателните електрически заряди са балансирани. 
Взаимодействието на йонизиращата радиация с материята променя 
естествения баланс на положителните и отрицателните заряди. 
Електрическият дисбаланс (йонизация), предизвикан от йонизиращата 
радиация, е вреден за една високоорганизирана структура и в човешките 
тъкани може да предизвика образуване на злокачествен тумор или да създаде 
възможност за наследствен дефект у бъдещите поколения. Естествено, трябва 
да се има предвид, че освен радиацията съществуват много други фактори, на 
които можем да бъдем подложени и които също могат да причиняват рак.  

1.4 Радиционна доза-Броят йонизации, предизвикани в единица обем 
материя, се нарича радиационна доза и се измерва с единица, наречена 
сиверт (Sv), както и с нейното подразделение милисиверт (mSv) - една 
хилядна от един Sv. Сивертът е модерната единица за доза, която вече 
напълно е изместила по-старата единица, наречена рем. Един Sv е равен на 
сто рема. 

   1.5. Видове радиация 
- космическа радиация; 
- земна радиация; 
- вътрешна радиация. 
1.6.Биологични ефекти от радиацията 
В човешкото тяло могат да бъдат обособени две основни вида клетки: 
а) “полови” клетки, използвани за размножаването на видовете, и 

         б) “соматични” клетки, от които се изграждат различните органи. 
Всички проблеми, породени от вредата, нанесена от радиацията на една 

соматична клетка, засягат единствено облъчения индивид. Увреждането 
обаче на една полова клетка може да бъде предадено на бъдещите поколения 
- то е генетично увреждане. 

Рискът излагането на йонизираща радиация да причини някакъв 
проблем е пропорционален на получената доза. При ниските дози, които 
повечето от хората въобще някога могат да получат, рискът е наистина много 
малък. Въпреки това няма основателна причина да се смята, че съществува 
някакво прагово равнище, под което рискът спада до нула. Изчислено е, че 
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ако един милион души получат по един mSv радиация на цялото тяло, 
дванадесет ще развият рак с фатален край. Ракът няма да се прояви изцяло, 
докато не измине известен латентен (скрит) период - от няколко да няколко 
десетки години. Ще бъдат предизвикани и приблизително шест наследствени 
дефекта у всички бъдещи поколения на милиони облъчени хора. За да може 
да се прецени какво означава това, ще отбележим, че в една популация от 
един милион души средно за една година 2000 умират от рак, индуциран от 
всички възможни причини (с други думи не само от радиация), и има около 
двеста раждания с наследствени дефекти, дължащи се на мутации по 
всевъзможни причини. 

 
1.7. Изкуствена радиация-приложение в медицината 
Съществуват още редица начини да бъдем облъчени с йонизираща 

радиация, най-разпространеният от които е чрез употребата чрез 
йонизиращата радиация в медицината. Другите източници на лъчение са 
отпадъците от ядрената индустрия, радиоактивните отлагания от ядрените 
опити и радиацията от най-разнообразните източници, използвани в 
модерното общество. 

1.8. Облъчването на човека с йонизиращи лъчи може да стане по 
два начина:  

1. От източници извън организма /външно облъчване/;  
         2. От проникнали в тъканите радиоактивни вещества чрез храната, 
въздуха и водата /вътрешно облъчване/. При вътрешно облъчване основното 
количество радионуклиди постъпва с храната и се разсейва в целия 
организъм. При някои промишлени аварии обаче поглъщането чрез въздуха 
има по-голямо значение. Напр. радиоактивното олово не се поглъща от 
стомашночревния тракт, но се задържа от белите дробове при вдишане. 

-Нуклидите, които са важни за облъчването на човека, са: 
1. К40 /калий 40 - числото е сума от броя на протоните и неутроните в 

ядрото/  
2. Елементите от веригите на разпадане на U238 /уран/ и Т232 /торий/.  
В естествени условия могат да се образуват радиоактивни вещества от 

стабилни елементи, напр. при взаимодействие на атмосферния азот с 
космическите лъчи се образува радиоактивния С14 /въглерод/. Изкуствени 
радиоактивни вещества се получават в ядерни реактори.  

1.9. Биологично действие на йонизираща радиация  
       - Облъчването с йонизираща радиация може да бъде външно - от 
източник, разположен извън организма, или вътрешно - от погълнати 
радиоактивни вещества. При много голями дози радиация и в двата случая се 
развива остра лъчева болест, която има пет форми : 

1. Мълниеносна форма - болните умират веднага; 
2 . Церебрална форма - облъчените умират за 1-2 дни от мозъчна 

увреда;  
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3 . Токсемична форма - смъртта настъпва за една седмица от 
образуваните в организмарадиоотрови;  

4 . Стомашно-чревна форма - облъчените умират след две седмици от 
увреда на стомашно-чревната лигавица и от загуба на вода;  

5 . Костно-мозъчна форма - болните умират от кръвоизливи и инфекции 
поради силно намален брой на кръвните клетки. 
  При малки, но постоянни дози радиация или при несмъртоносни 
еднократни дози, ефектът се проявява след известно време - развива се 
хронична лъчева болест. Тя се изразява в умерено намаляване на броя на 
кръвните клетки и в общи прояви - вялост, раздразнителност, потене, 
безапетитие. Артериалното налягане се понижава, пулсът става 
неравномерен. Най-страшната последица на хроничната лъчева болест е 
ракообразуването. Ракът на кръвта /левкемията/ е една от главните причини 
за смъртта.  

 Вътрешното облъчване може да бъде равномерно /от радиоактивни 
вещества, които се разпределят в целия организъм и засягат костният мозък и 
половите клетки. / или ограничено /когато радиоактивните вещества се 
натрупват избирателно в определен орган/.  

Неразтворимите радиоактивни вещества не могат да проникнат в 
организма. Те облъчват стомашно-чревния тракт /ако са попаднали в храната/ 
или белите дробове /ако са попаднали във въздуха/.  

1.10.  След авария в АЕЦ            

Най-разпространените радионуклиди  след авария в АЕЦ са йод-131, 
цезий-137 и стронций-90. Йод-131 се натрупва в щитовидната жлеза. Тя 
реагира в началото с увеличаване на продукцията на хормони, а по-късно - с 
намаляване на тази продукция поради трай на увреда. Цезий-137 се 
разпределя равномерно в организма. Стронций-90 се натрупва в костите, като 
най-напред се уврежда костният мозък, а костната тъкан реагира с 
ракообразуване. Увреждането на половите клетки води след себе си 
последствия за следвощото поколение - спонтанен аборт, мъртво раждане, 
раждане на увредени деца.  

1.10.1. Биологично действие на йонизираща радиация 
- Най-опасните радиоизотопи 
- Периодът на полуразпад на йод131 е 8 дни. Затова той е опасен само в 

първите дни след ядрения взрив. За два месеца активността му в продуктите 
намалява 100 пъти. Излъчва бета- и гама-лъчи. Натрупва се главно в 
щитовидната жлеза. Йод131 изключително бързо преминава в млякото. Също 
така се натрупва в яйцата, спанака, пресните зеленчуци. За няколко дена тези 
зеленчуци трябва да се изключат от употреба, а през това време да се 
използва сухо мляко. Добитъкът не бива да пасе на открито. Допълнителна 
защита на населението се създава с йодна профилактика - добавя се йод в 
организма /с калиев йодид/ който блокира преминаването на йод131 в 
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щитовидната жлеза. Радионуклидите, които са опасни за продължително 
време, са продуктите на делене на урана - цезий137 и стронций90. Цезий137 е 
с период на полуразпад 30 години. Той и дъщерните му продукти излъчват 
бета- и гама-лъчи. Всмуква се лесно в червата и свободно циркулира в целия 
организъм, като облъчва еднакво всички тъкани. Най-опасният от трите 
изотопа е стронций90, който има период на полуразпад 28 години. Той 
преминава по-дълъг и сложен път в различни продукти от растителен и 
животински произход. Задържа се в храни, богати на калций - мляко и 
млечни продук ти, зеленчуци, зърнени храни. Едновременно с това той е в 
конкурентни взаимоотношения с калция - колкото повече калций има в 
организма, толкова по-малко се задържа стронций 90 в него. Затова се прак 
тикува пръскане с гасена вар /5т/ха/, за да се намали заразяването на пасища. 
Калций може да се добавя и в кърмата на домашните животни. Главен начин 
за предпазване на малките деца е обеззаразяване на млякото с йонообменен 
процес. Стронций 90 излъчва беталъчи. Той се натрупва в коститие, откъдето 
облъчва костния мозък и може да причини рак на кръвта и на костната тъкан.  
   

2. Ядрена и/или радиационна аварии, имаща потенциално или 
реално въздействие на територията на Република България или извън 
нея, както следва: 

2.1. Ядрена авария, възникнала: 
  - в АЕЦ “Козлодуй” (гр. Козлодуй); 

- в АЕЦ или друго ядрено съоръжение в съседна страна и в близост до 
Република България с възможност за трансгранично радиоактивно 
замърсяване- АЕЦ “Черна вода”, Румъния; 
  При авария в АЕЦ “Козлодуй”територията на област Смолян ще бъде 
засегната от радиацията след 12-14 часа при средногодишна скорост на 
приземния вятър от 2 m/s /8.2 km/h/ 

2.2. Определяне на риска при ядрена авария 
1.2.1 При авария в ядрен реактор с изхвърляне на радиоактивни 

вещества в атмосферата са възможни различни пътища на въздействие на 
радиационните фактори върху населението: 

- външно бета и гама облъчване при преминаване на радиоактивния 
облак; 

- външно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли 
(инхалационна опасност); 

- контактно облъчване при радиоактивно замърсяване на кожата и 
дрехите; 

- общо външно гама-облъчване от радиоактивните вещества, отложени 
на земната повърхност и различните местни обекти; 

- вътрешно облъчване, вследствие употреба на вода и хранителни 
продукти, замърсени с радиоактивни вещества. 
 Извод: 
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За да се предотврати или ограничи риска от възникване на 
детерминистични и стохастични ефекти върху човешкото здраве и от 
нерегламентирано радиационно въздействие върху околната среда в резултат 
на авария,  е необходимо да се  регламентира система от мерки за 
ограничаване, намаляване и ликвидиране на последиците от ядрена или 
радиационна авария4 и за създаване и поддържане на  готовност за реагиране 
в случай на авария.   
 Потенциалната и реална опасност при определени метерологични 
условия от ядрена авария на територията на областта, както и   рисковете за 
населението налагат  подържане на  готовност и реагиране при авария. 

Аварийното реагиране, т.е. намесата на компетентни органи, включва 
предприемане на действия и прилагане на защитни мерки за ограничаване, 
намаляване и предотвратяване на облъчването или възможността за 
облъчване и на вредните последствия за човешкото здраве, качеството на 
живот, имуществото и околната среда в случай на авария, както и в случай на 
хронично облъчване, предизвикано от минали аварии или предишни 
дейности.  
 

1.9. ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕ НА 
ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА  

 
1.Основна цел на анализа на риска от промишлени аварии 

свързани с отделяне на опасни химични вещества и последствията от тях е 
намаляване на вероятността за възникване на бедствия и протичане на 
дадена авария и свързаните с нея човешки жертви, икономически  загуби и 
увреждане на околната среда.  
  С изследването се определя вероятността за протичане на нежеланно 
събитие и възможността за неговото предотвратяване.  Набелязват се 
мерки за предотвратяване на събитието и за отстраняване на вредните 
въздействия чрез усъвършенстване на изследваните обекти.  
 Важно значение при определяне на уязвимостта на обекта от външни 
фактори, както и опасностите, които може да създаде самия обект за 
населението и съседните територии заема неговото местоположение - 
община, местност, землище, а също;топографски характеристики, полски и 
горски масиви, надморска височина, метеоролологични и хидроложки 
проучвания; населени места в близост до обекта и численост на населението; 
съседни обекти – разстояние;  околна среда; пътна и инфраструктура;големи 
водоизточници в близост до обекта;пречистване на отпадни 
води;електроснабдяване; снабдяване с природен газ. Тези данни допълнени 
са отразени в рисковите характеристики на обектите- 
/_plan_ZB_chast10_pril.1.1/. 

                     
4 Êîãàòî â òåêñòà ñå èçïîëçâà ñàìî òåðìèíúò “àâàðèÿ” ñå èìà ïðåäâèä ÿäðåíà èëè ðàäèàöèîííà àâàðèÿ. 
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Вида и количеството на съхраняваните опасни химични вещества 
(суровини, междинни, крайни и отпадъчни продукти, както и продукти, 
получени в резултат на аварийни ситуации)  отразява характера на опасността 
в зависимост от въздействието на използваните химични вещества при 
нормална работа или получени в резултат на аварийна ситуация.  

Опасните химични вещества се класифицират по реда на чл. 2 от 
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
препарати въз основа на физико-химичните, токсикологичните и 
екотоксикологичните им свойства. /_plan_ZB_chast10_pril.1.3/ 

Физико-химичните, токсикологичните и екотоксикологичните свойства 
на опасните химични вещества и препарати определят и събитията, които 
могат да доведат до възникване на извънредни ситуации:експлозия;изтичане 
на запалим материал и възникване на пожар;изтичане на токсичен 
материал;замърсяване на околната среда от голям разлив. 

Независимо от причините  за възникване на аварии /стихийни бедствия-
земетресения ,наводнения, бури и др., нарушение на технологичния процес, 
неспазване правила на техническа безопаност, липса на надзор състоянието 
на съоръженията и др./може да се  обобщят следните крайни събития:  

1.  Пожари 
Пожар в резервоар със запалими продукти;  
Пожар в обваловка на резервоар;  
Пожар от разлив 
Пожар в склад за текстилни материали, пластмаси, полимери и др. 
2.  Експлозии 
Експлозия на резервоар;  
Експлозия на парогазов облак;  
3.  Разливане 
Спукване на реакционен съд или резервоар;  
Спукване на тръбопровод;  
Масивен разлив при разтоварване/товарене на цистерни;  
4.  “Домино ефект”   
Домино ефект в резервоарния или производствения парк;  
Домино ефект от възникнали на съседни площадки пожари;  
5.  Големи аварии със силно въздействие върху околната среда 
Тяхното въздействие се изразява с разливане на големи количества 

продукти и въздействието им върху почвата, водната флора и фауна;  
- разливане на големи количества продукт и неговото изпаряване – 

влияние върху земната флора и фауна 
-горене - термична радиация, отделяне на продукти на непълното 

горене и влияние върху земната флора и фауна. 
Могат да се обобщят възможните последствия от протичане на 

аварийна ситуация: 
- дисперсия на токсични вещества; 
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- термична радиация; 
- ударна вълна 
- Замърсяване на околната среда 
Тежестта на последствията от протичане на аварийна ситуация се 

изразява в: 
- последствия за хора; 
- последствия за околна среда; 
- материални щети. 

 2.Източник на авариите и разпространението на промишлени 
отровни вещества са не само химическите предприятия, но и сродните 
предприятия на хранителната промишленост, които имат хладилни 
установки с амоняк, водопроводните и очистителните съоръжения, които 
използват като дезинфекциращо средство хлор, складови бази в 
предприятията. 
 На територията на област Смолян няма крупни химически 
предприятия, но аварии, пожари и други критични ситуации могат да 
възникнат в обекти на текстилната, парфюмерийна, козметична и 
хранително – вкусовата, рудодобивната промишленост, складовете за 
пестициди и хвостохранилища. 
 Текстилна промишленост: 
 Критичните ситуации показват, че се създава сложна химическа 
обстановка в огнищата на аварии и пожари, която основно се 
характеризира с продуктите на термичното разлагане на синтетичните 
влакна.  
 Синтетичните влакна са с ниска топлоустойчивост, лесна 
запалимост, интензивно горене и термично разлагане  с отделяне на 
редица газообразни  продукти, оказващи вредно физиологично 
въздействие върху човешкия организъм, които трябва да се отчетат при 
производствения процес и провеждане на СН.  

 
1.10.  БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И 

РАСТЕНИЯ 
 

1. Биологично заразяване на хора, животни и растения 
 Съществуващите производствено-икономически условия и структура на 
селското стопанство, географското разположение на Смолянска област, която 
дава възможност за контакти с животни в приграничната полоса, влошена 
международна епизоотична и епифитоотична 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. 
 Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на 
тях хора, животни, съоръжения, материални ценности и околната среда, 
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подложени на непосредственото въздействие на бактериалните агенти и 
токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на 
инфекциозни заболявания сред хора, животни и растения. 
 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. Биологично 
заразяване може да възникне и след наводнение. Не са  изключени и 
терористични действия, като най-често се заразяват водоизточници, складови 
помещения, фуражи, земеделски площи и др. 

Тежестта на последствията от биологично заразяване  в резултат на 
развили се  пандемии и епизотии на територията на областта се изразява в: 

- последствия за хора и животни; 
- последствия за околна среда; 
- материални щети. 

 
Извод: Потенциалните и реални възможности за развитие на   

пандемии и епизотии   на територията на областта дават основание за  
разработване  на планове при биологично заразяване от институциите в 
област Смолян. 
Основни отговорни институции на територията на областта са РЗИ и РВМС. 
 
      1.11. ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ 
 

Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си 
служи със страха посредством насилие или заплаха за насилие, за да постигне 
политическа промяна и/или значително негативно въздействие върху важни 
за държавата и обществото материални ценности. За разлика от незаконните 
въоръжени формирования и криминалната престъпност тероризъм има 
винаги когато: 

- В мотивите за извършване на престъпно деяние и целите на същото 
има политически мотиви; 

- Извършителите са склонни към насилие или със същата важност, към 
заплаха за насилие; 

- Дейността е замислена да намери далечни психологически отражения, 
надхвърлящи  непосредствената цел или непосредствените жертви (жертва); 

- Последствията от дейността са с голямо негативно икономическо 
въздействие; 

- Извършва се от организация с различен конспиративен ред или 
конспиративна структура ( чиито членове не носят униформа и отличителни 
знаци); 
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- Дейността се извършва от група, която не се идентифицира с 
конкретна държава. 

Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно 
планирани, като носят белези на операция, която отразява конкретни цели и 
мотиви на изпълнителите, отговаря на възможностите им и е предназначена 
за определена публика. Тактическите прийоми за осъществяване на 
терористична дейност са в съответствие с поставените й цели. 

В началото на 21 век тероризмът премина в качествено нов етап от 
своето развитие и придоби глобален характер. Той вече се използва не само 
като инструмент за постигане на конкретни политически цели в отделна 
страна или регионален конфликт, а е насочен към принципна смяна на 
съществуващата система на международни отношения. С него се цели хаос и 
икономическа дестабилизация в страните – мишени и предизвикване на страх 
и психоза сред тяхното население, като в крайна сметка се преследва 
глобална криза и промяна на съществуващия световен ред. 

Неутрализирането на терористичните заплахи се затруднява от 
психологическия и социологическия профил на терористичните групи, 
високия брой на потенциалните обекти на техните нападения, умелото им 
интегриране в демократичното общество и др. Успехът на противодействието 
на тероризма може да бъде постигнат само чрез продължително, твърдо и 
системно прилагане на всички компоненти на властта - икономически, 
информационни, правозащитни, разузнавателни, дипломатически и др. 

Рискови фактори, определящи терористичната заплаха срещу област 
Смолян са: 

- Трайно установили се в областта чужди граждани от държави, които 
се определят като рискови; 

- Непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно преминаващи 
през областта чужди граждани, което увеличава риска от проникване на 
терористични елементи; 

- Активизирането на дейността на религиозни организации и емисари 
на наднационални формирования сред определени български общности, 
насочена към нейното консолидиране около крайни форми на религиозна 
изява; 

- Наличието в областта на симпатизанти на терористични организации 
и радикални формирования на религиозна основа; 

- Наличието на краен национализъм, етнически противоречия, 
социално-икономически проблеми и съществуващи нерешени въпроси в 
областта; 

- Активизирането на радикални организации и секти в съседните 
области, които се опитват да разширят дейността си; 

- Компактните общности с нисък социален статус и активизирането на 
публичните дискусии за ролята на религиите, като предпоставка за 
спечелването на отделни лица за каузата на радикализма; 
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Основната възможност за осъществяване на терористична дейност са 
действията на отделни групи, български или чужди граждани, или радикално 
настроени хора, проникнали по каналите за трафик на хора.  

Очертава се тенденция терористичните организации да планират и 
реализират своите операции посредством членове и активисти, 
продължително пребиваващи на територията областта. Съществува 
механизъм на подбор и привличане на съмишленици, с които целенасочено 
се работи в насока тяхното религиозно самоосъзнаване и радикализация. 
Впоследствие тези лица биват използвани за изпълнение на преки или 
логистични задачи на оформената терористична клетка. 

Възможните сценарий за извършване на терористична дейност се 
развиват изненадващо най-често по формите, методите, способите и  
средствата. 

Оценката на риска и спецификацията на реагирането при терористична 
дейност дават основание действията на държавните органи да се дефинират в 
два основни варианта: 

1.   Действия при заплаха от извършване на терористични актове. 
2. Действия по овладяване на кризи, възникнали вследствие на 

терористична дейност и ликвидиране на последствията от терористични 
актове. 
 

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ ОБЕКТИ И 
КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТТА 

 
2.1. Значими критични места при аварии в хидротехнически 

съоръжения: 
а) Язовир “Доспат” гр. Доспат  
- застрашени - промишлената зона на гр. Доспат под стената на язовира 

и с. Барутин 
 
б) яз. „Цанков камък” – община Девин. Застрашава ВЕЦ – Михалково, 

село Михалково, и пътна инфраструктура на общинска и републиканска 
пътна мрежа по поречието на река Въча. 

 
в) Язовир “Златоград” застрашава гр. Златоград отстоящ на 4 км.  
г) Хвостохранилището “Ерма река” – застрашава гр. Златоград отстоящ 

на 8 км. Водата достига до града за 23 мин с височина около 8 м. 
 
д) Изравнител “Тешел” 
- застрашените населени места - с. Тешел - на 0,2 км от стената; с. 

Грохотно - на 4 км; - кв. Настан - на 8 км; гр. Девин - на 15 км;  
 
е) Хвостохранилище “Рудозем - 2” – гр. Рудозем 
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- застрашени - предприятие “Рубела” - на 500 м; кв. Възраждане - 1 км;  
кв. Долен Рудозем – 1,8 км. 

ж) Язовири извън територията на Смолянска област, които 
представляват потенциална опасност за населени места от областта 

1. Хидровъзел „Голям Беглик” включващ  язовирите: „Голям Беглик”, 
„Широка поляна”, „Дженевра”, „Беглика” и „Тошков чарк”. 

При провеждане на високата вълна през облекчителните съоръжения 
или при сериозна авария, свързана с изпускане на значителни водни 
количества от заливане в различна степен са застрашени къщи в ниската част 
на гр. Девин и с. Михалково. 

 
 2.2.  Определяне на критичната инфраструктура и категоризация 

на потенциално опасните обекти по степен на уязвимост, важност и риск 
за населението 

На базата на анализа на рисковите характеристики на обектите в 
областта, за които е направено изследване е изготвен списък и направена 
категоризация на  потенциално опасните обекти по степен на уязвимост, 
важност и риск за населението.  

Приложение № 14 - Списък на обектите от критичната инфраструктура 
по ниво на риска на територията на Област Смолян. 
 

2.3. Карта на областта с уязвимите (критичните места), критичната 
инфраструктура и потенциално опасни обекти (включително и зоните им 
за аварийно планиране). 
 

3. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ 
 
При възникване на земетресения, наводнения и други природни 

бедствия, на територията на областта ще се създаде сложна обстановка, която 
ще окаже влияние върху цялостния живот на населението и дейнocтта на 
стопанските обекти. Възможни са голям брой жертви и пострадали, а също 
така разрушения в различна степен на сградния и производствен фонд, 
електропреносната мрежа 400, 220 и 110 kV на територията на общините в 
областта. 

1. В сеизмично отношение територията на областта попада в зона от 
VII - VIII степен по дванадесет степенната Европейска Макросеизмична 
Скала (EMS 1998 г.) на Медведев-Шпонхоер-Карник.  

При проявление на прогнозираната сеизмична активност, тежка 
обстановка ще се създаде в общините Смолян, Мадан, Рудозем, Златоград, 
Девин, Доспат и Неделино, където е възможно да има разрушени сгради, 
паднали комини и напукани стени, прекъснато електро- и водозахранване, 
разхерметизиране /разрушаване/ на хладилните инсталации и изтичане на 
амоняк от тях. 
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Ще има затрупани и пострадали хора нуждаещи се от спасяване и 
оказване на спешна медицинска помощ; 
  Ще има повреди по комунално-енергийната мрежа, в резултат на което 
ще бъде нарушено водоснабдяването и електроснабдяването. 

Ще се нарушат транспортните и съобщителните комуникации. 
 На територията на областта ще се създаде сложна санитарно-
епидемиологична обстановка. 

Възможно е възникване на вторични огнища на заразяване с амоняк и 
други промишлени отровни вещества.  

Ще се създаде сложна пожарна обстановка в общините – Смолян, 
Мадан, Рудозем, Златоград, Девин, Доспат и Чепелари, в които има 
предприятия работещи с изкуствени материали, химически суровини и други, 
в резултат на което ще се отделят голямо количество отровни газове. 
 Силите на Единната спасителна система и привлечените от други 
ведомства и организации, на територията на Смолянска област не са 
достатъчни за успешното изпълнение на задачите, поради което е 
наложително привличането на допълнителни сили и средства от други  
ведомства, организации и частни фирми, както  и поискани допълнително от 
съседни области. 
 2. Изключително сложна обстановка ще се създаде при евентуално 
нарушаване целостта на стените на хидротехническите съоръжения в 
общините: Доспат – яз. ”Доспат”; Златоград - язовир”Златоград” и 
хостохранилище „Ерма река”; Рудозем – хвостохранилище „Рудозем-2”;  
Девин – яз. „Цанков камък”, изравнител “Тешел” и язовир “Голям Беглик”, 
който  е разположен извън територията на областта, но в заливната му зона 
попада гр. Девин.  

Опасност представляват и изградените микроязовири на територията на 
областта - 11 броя. 
 При възникване на  наводнения от реките, сложна обстановка ще се 
създаде в общините Смолян, Златоград, Девин и Чепеларе, в които се създава 
реална опасност от заливане на сградите от двете страни на коритата на 
реките. Причинители на такива наводнения в областта могат да бъдат реките 
Арда, Черна, Въча, Върбица, Чепеларска, Девинска. 

3. Сериозни проблеми създават свлачищата и срутищата по долините 
на реките Арда, Въча и Черна, особено много се засилиха срутищните 
процеси по поречието на р. Триградска. Най-голямо в областта е  свлачището 
в западните покрайнини на гр. Смолян, което започва южно от Смолянските 
езера и има ширина до 1 км и дължина 5 км. То е активно, със скорост на 
движение 5-25 см за 1 година. Дълбочината му е 80 м. От този тип  са и 
свлачищата в гр. Доспат, Гьоврен, Вишнево, между кв. Настан и с. Грохотно 
и други. 

4. В резултат на обилни снеговалежи, придружени с рязко падане на 
температурите ще се образуват снегонавявания, заледявания и обледявания, 
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ще се създаде сложна пътна обстановка, като възможни последствия могат да 
бъдат: 

-   силно нарушаване на транспортните съобщения в областта;  
- спиране или възпрепятстване на движението по отделни пътни 

участъци с важно стопанско значение в областта; 
- възникване на тежки пътно-транспортни произшествия; 
- при затваряне на пътен участък със затруднение ще се извършват 

аварийно-възстановителните работи по прекъснато електро- и 
водоснабдяване; 

- със затруднение ще се осигурява спешна медицинска помощ на 
нуждаещите се;  

- трудно ще бъдат извозвани нуждаещите се от хемодиализа;  
- ще се наруши нормалната жизнена дейност на населението в 

откъснатите райони. 
5. При радиационна авария в АЕЦ  или трансграничен пренос,  

територията на областта ще бъде подложена на въздействието на различните 
радиационни фактори. Рязко ще се повиши радиационния фон и 
замърсеността на въздуха с радионуклиди, което ще наложи въвеждането на   

8. Необходима е подготовка и поддържане в готовност на сили за 
действие в огнищата на поражение, които ще възникнат в резултат на 
евентуални бедствия и аварии. 

9. От съществено значение е обучението на населението за действие 
при възникване на кризисни ситуации. 

10. Необходим е резерв от материални средства, които да се използват 
при провеждане на спасителни и аварийни дейности. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
Приложение № 1 – Карта на Област Смолян с отбелязани критична 

инфраструктура и потенциално опасни обекти. 
Приложение № 2 – Заповед на Областния управител на Област Смолян 

относно създаване  на Постоянен щаб за координация на спасителните и 
неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и 
аварии на територията на областта. 

Приложение № 3 – Справка за населението в Област Смолян по 
общини и населени места.  

Приложение № 4 – Справка за водоснабдителната система в Област 
Смолян. 

Приложение № 5 – Справка за канализационната система в Област 
Смолян.  

Приложение № 6 – Справка за хидроенергийните обекти в Област 
Смолян. 
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Приложение № 7 Справка за язовирите и хвостохранилища на 
територията на Област Смолян. 

Приложение № 8 – Справка за микроязовирите на територията на 
Област Смолян. 

Приложение № 9 - Списък на пътищата от републиканската пътна 
мрежа. 

Приложение № 10 - Списък ма мостовете по пътищата от 
републиканската пътна мрежа.  

Приложение № 11 – Карта на електропроводите и електрическите 
подстанции в Област Смолян. 

Приложение № 13 -  Макросеизмична скала на Медведев-Шпонхоер-
Карник – 64 и Европейска макросеизмична скала (EMS 1998 г.). 

Приложение № 14 – Списък на обектите от критичната инфраструктура 
по ниво на риска на територията на Област Смолян. 

Приложение № 16 - Сили и средства на ЕСС, на министерства и други 
ведомства, областните структури, на потенциално опасните обекти и 
хидротехнически съоръжения. 

Приложение № 17- Регистър на техниката на ОПУ за разчистване на 
пътищата и друга на разположение на Областния управител. 

Приложение №.19 - Схема за оповестяване на общините.                 
Приложение №.20 - Схема за оповестяване на Постоянния областен 

щаб за координация. 
Приложение №.21 -  Схема за оповестяване личния състав на ОУ 

«Пожарна безопасност и защита на населението». 
Приложение № 23 – Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти и други за областта съгласно 
разчетите на общините  

Приложение № 24 – Заявка/искане от ОУ „Пожарна безопасност и 
защита на населението” до Министерството на вътрешните работи за 
подпомагане на засегнатото население от областта. 

Приложение № 25 - Справка за наличните свързочни средства за 
комуникации – Приложение № 

Приложение № 27- Телефонен указател на Областната управа, 
Областно управление  ”Пожарна безопасност и защита на населението”, 
кметове на общини, кметове на кметства и кметски наместници в област 
Смолян. 

Приложение № 29 - Справка за монтираните оповестителни средства 
Приложение № 30- Нормативи за изграждане на проводни канали от 

БТК. 
 Приложение № 31 – Списък на големите промишлени предприятия в 
Област Смолян. 
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