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ЙОРДАН СТАВРЕВ -  ЗАМ.-КМЕТ «ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ»

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  38/07.09.2022 г. на Общински съвет -  
Пловдив и вх. №220БС -262/08.09.2022 г. на Община Пловдив и на основание чл.84, ал. 1 
от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му е общинската администрация Ви уведомявам следното: 

По въпрос 1: С какви и колко на брой единици специализирана техника 
разполага Община Пловдив и какво е тяхното техническо състояние?

Община Пловдив и Доброволно формирование „Пловдив 112“ разполагат със 
следната технически изправна специализирана техника:

- високо проходимо МПС, тип пикап Тойота „Хайлукс“;
- швейцарско ремарке с пневматичен компресор в комплект е къртачи и 

инструменти;
- мотопомпи -  4 бр.;
- моторни триони -  2 бр.;
- ретранслатори -  2 бр.;
- радиостанции -  стационарни /мобилни-10 бр. и портативни-13 бр.;



- дрон в комплект с термовизионна камера.
ОП „Градини и паркове“ разполага за справяне с бедствия и аварии с 10 храстореза, 

2 мотошредела и надуваема лодка

По въпрос 2: С колко обучени човека за справяне е кризи, породени от 
бедствия и аварии, разполага Община Пловдив и на какъв период от време им се 
провеждат тренировки по евентуални сценарии за възможни бедствия и аварии?

Община разполага с обучени служителите в отдел „Обществен ред и управление 
на кризи“ , включително дежурните по Общински съвет за сигурност;

В ДФ „Пловдив 112“ са включени 30 активни доброволци, които са преминали 
първоначален основен курс на обучение. За да се усвояват все повече знания и умения и 
да бъдат доброволците в по-голяма помощ на обществото се провеждат месечни текущи 
и поддържащи обучения по следните направления:

1. Шлангови линии, ръчни немеханизирани инструменти, пожарогасители, с които 
разполага формированието

2. Мотопомпи, с които разполага формированието
3. Бензинови електрогенератори, ръчни електрически инструменти и осветителни 

тела, с които разполага формированието
4 Моторни триони, с които разполага формированието
5. Ремарке с пневматична техника, с която разполага формированието
6. Комуникационна техника, с която разполага формированието
7. Първа долекарска помощ
8. Височинно спасяване
9. Логистично обезпечаване дейността на формированието
10. Водно спасяване и водолазна дейност

По въпрос 3: Какви мерки за превенция е предприела Община Пловдив за 
рисковете от наводнения, с възможен причинител река Марица и/или от 
територията на съседните Общини Родопи и Марица?

На нивото на река „Марица“се осъществява 24 часов мониторинг чрез камери на 
обект „Завиряване на р. Марица“ и работят дежурни служители, които контролират отока 
на реката чрез система от шлюзове. Периодично се извършват съвместни проверки със 
служители от екологията, басейнова дирекция, Областна управа и др. компетентни 
органи, като се съставят протоколи с констатации и се набелязват мерки и препоръки.

Община Пловдив е предприела всички законови действия, съгласно Закона за 
водите, в който се предвиждат действия с цел осигуряване проводимостта на речните 
легла, както следва:

■ Със заповед № 22 ОА-1898/18.08.2022 г. на Кмета на Община Пловдив е 
актуализиран състава на вътрешноведомствената комисия. Във връзка с чл. 139, ал.1, ал. 
2 и чл.140, ал. 4, т.2 от Закона за водите с цел осигуряване проводимостта на речното 
легло, диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения 
на територията на гр. Пловдив, на 09.09.2022 г. вътрешноведомствена комисия е 
извършила обход на река Марица. Съставен е Констативен протокол.

■ В изпълнение на заповед № 22 ОА 2144/15.09.2022 г. и заповед № 22 ОА 
2148/16.09.2022 г. на Кмета на Община Пловдив, на 19.09.2022 г. междуведомствена 
комисия, в която са включени представители на Басейнова дирекция ИБР, РИОСВ 
Пловдив, РД ПБНЗ Пловдив, „Напоителни системи“ ЕАД клон Марица, ОП „Градини и 
паркове“, ОП „Чистота“ е извършила обход на река Марица. Съставен е Констативен 
протокол.



■ На основание чл. 140, ал. 4, т. 1 и чл. 140, ал. 4, т. 3, буква в) от Закона за водите, 
заповеди е № 220А-2144/15.09.2022 г. и №22ОА-2334/06.10.2022 г. на Кмета на 
Община Пловдив и във връзка с взети решения от Междуведомствена комисия в 
Констативен протокол от 19.09.2022 г., на 11.10.2022 г. е проведен обход на река 
Марица е цел:

Идентифициране и маркиране на дървесните групи, формирани върху пясъчни 
острови в коритото на реката, както и пречупени и наклонени дървета, 
израснали върху бермите и кюнето, подлежащи на премахване. 
Идентифициране и маркиране на групи дървета, които да се запазят, за да се 
ползват за гнездене на птици.

По въпрос 4: Кога е проведено последното обучение на органите на 
изпълнителната власт и другите държавни органи?

Във връзка е автоматизираната система за оповестяване се провеждат тренировки 
на всяко тримесечие със следните служители -  дежурните по Общински съвет за 
сигурност, секретаря на общината, зам.-кметовете, директорите на дирекции, началника 
на отдел „Обществен ред и управление при кризи“/ОР и УК/, служителя по сигурността 
на информацията и отбранително мобилизационната подготовка;

Ежегодно представител на отдел ОР и УК участва в планирани тренировки за 
реагиране при бедствия и аварии във високо рискови обекти, находящи се на територията 
на Община Пловдив (петролни бази „Лукойл“, „Петрол“ и „Сторидж“, фирма „Скорпио 
96“, работеща с хлорни продукти);

През 2022г от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ -  
МВР -  Сектор „Намаляване на риска от бедствия“ са проведени тридневни обучения по 
бедствени ситуации на общински и областни служители. Периодите са - от 18 до20 април 
2022г.; от 1 до 3 юни 2022 г. и от 15 до 17 юни 2022 .

По въпрос 5: Кога е проведено последното ежегодно обучение на населението 
за защита при бедствия и под каква форма?

В Община Пловдив съвместно с органите на РДПБЗН Пловдив по приета 
програма се извършва обучение в училищата и четирите районните служби ПБЗН - 
Пловдив на учащите.

Ежегодно през м. май обученията „Защита при бедствия, пожари и извънредни 
ситуации“ завършват със състезания на общинско и областно ниво в Информационно- 
образователния център за гражданска защита /противорадиационно укритие до РТЦ 
Пловдив/.

По въпрос 6: Планът за защита при бедствия на Община Пловдив е приет на 
5 декември 2019 г., след тази дата предприети ли са стъпки за неговото 
актуализиране, изготвено на конкретен Анализ на рисковете?

Общинската администрация е в процес по актуализация на „Плана за защита при 
бедствия на Община Пловдив“, като своевременно се работи по всички видове бедствия, 
които могат да възникнат -  земетресение, наводнения, радиоактивно замърсяване в 
резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни 
вещества, замърсяване с опасни химични вещества вследствие авария в съседен обект, 
пожари, снежни бури, поледици и обледенявания, оказване на първа помощ.

С уважение,

ЙОРДАН СТАРЕВ
Зам.-кмет «Обществе^^^д^-й^цност»


