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І. Общи положения 
        Настоящата план-програма е разработена на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и с цел създа-
ване и осигуряване на нормални условия за живот и работа на населението и за функциониране на 
икономиката в община Кричим при влошени метеорологични условия. 

ІІ. Цел на план-програмата 
        Целта на план-програмата е да създаде оптимална организация за своевременно реагиране и 
отстраняване на последствията от влошени метеорологични условия /снеговалежи, снегонавя-
вания, заледявания и др./. Да планира като средства, механизация и материали за зимното под-
държане на четвъртокласната пътна мрежа и главните артерии на градската улична мрежа на гр. 
Кричим осигуряващи нормалното движение на територията на община Кричим. 

ІІІ. Прогноза за вероятната обстановка при влошени есенно-зимни 
метеорологични условия 

Снеговалежите на територията на Община Кричим възникват в периода от месец ноември до 
месец  март, а във високопланинската част на общината – в периода от месец октомври до месец 
април. Дебелината на снежната покривка се движи от 10-20 см до 50 см и повече. 

През този период са характерни снегонавявания най-вече за откритите полски и равнинни 
райони на общината. Тези снегонавявания затрудняват и в някои случаи спират движението на 
пътните превозни средства по четвъртокласната и местната пътна мрежа в района на общината. 
Могат да засегнат и главните артерии на градската улична мрежа на гр. Кричим.  

Класовете, номерата и наименованията на  пътищата, а също така и техните дължини, както и 
наименованията и дължините на улиците от главната улична мрежа на гр. Кричим са дадени в 
Приложение № 1 към настоящата план-програма. 

При рязко понижаване на температурата, при дъждовни и мокри снежни валежи, появата на 
заледявания са най–характерни за стръмните и сенчести участъци от пътищата, улиците и 
откритите транспортни съоръжения /пътни и пешеходни мостове, пасарелки и др./ Всичко това 
обхваща много голяма част от уличната мрежа на града – участъка в посока Кричим – Девин и 
трасетата на почти цялата четвъртокласна пътна мрежа поддържана от Община Кричим. 

При липса на готовност или на не своевременно реагиране, при настъпване на някое от 
горните метеорологични условия са възможни прекъсвания на електроснабдяването, 
водоснабдяването, транспортните и съобщителни комуникации, което създава реални затруднения 
за нормалното функциониране на промишлените предприятия, селското стопанство, а също така 
се създават пречки за осъществяване на нормалните жизнени функции на жителите и гостите на 
община Кричим. 

ІV. Необходими дейности за ликвидиране на последствията при влошени 
есенно-зимни метеорологични условия 

1. Създаване на организация за снабдяване със стоки и услуги от първа необходимост на 
населението и за здравното и медицинско обслужване при усложнена зимна обстановка; 

2. Почистване на дъждоприемните шахти по уличната мрежа; 
3. Премахване на сухи дървета и клони, даващи предпоставка за инциденти; 
4. Създаване на аварийни депа от инертни материали на възлови опасни участаци от пътната 

и улична мрежа; 
5. Своевременно почистване на падналата снежна покривка по пътищата  и уличната мрежа 

на общината и обработка  със соло-пясъчна смес, като се обърне внимание на болничните 
заведения, училищата и детските заведения; 

6. Почистване на падналата снежна покривка по тротоарите  пред обществените и жилищни 
сгради на територията на общината, възловите кръстовища, транспортните и пешеходни 
мостове; 

7. Извозване при нужда на почистената снежна маса пред обществените и жилищни сгради 
на места, които не пречат за нормалното функциониране на жилищните и производствени 
дейности; 
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8. При рязко спадане на температурите и очакваните заледявания – обработване със солено-
пясъчен разтвор на уличната мрежа, спирките на градския транспорт и стъпалата на 
градските стълбища. 

Задължението по изпълнение на горните точки е: 
- на общинска администрация със собствени сили и средства или чрез възлагане на 

специализирани за това фирми. 
- на общинската администрация, домакинствата, домсъветите и фирмите за прилежащите им 

площи, съгласно Наредба № 1 на община Кричим. 

V. Организиране и провеждане на дейностите за ликвидиране на 
последствията при влошени есенно- зимни метеорологични условия 
Посочените в т.ІV дейности се организират и провеждат в следния ред:

1. Всички улици на града следва да се освободят от складирани строителни материали, 
отпадъци и транспортни средства създаващи затруднения при снегопочистването; 

2. Ревизиране и почистване на всички дъждоприемни шахти и напоителни канали по уличната 
мрежа на града, с цел безпрепятствено оттичане на образувалата се при топенето на снега вода; 

3. При снеговалеж се извършва най-напред почистването на падналия сняг, след което се 
обработва със солено- пясъчна смес; 

4. С предимство да се почистват и обработват улиците, по които се движи обществения 
транспорт, подстъпите към мостовете на р. Въча, кръстовищата, стръмните участъци от уличната 
мрежа и зоните пред учебните и здравни заведения на територията на общината; 

5. При снегонавявания и заледяване се осигурява проходимостта при зимни условия на всички 
пътища на територията на община Кричим; 

6. При повсеместен снеговалеж до 48 часа със силите на община Кричим се почистват 
пътищата от четвъртокласната пътна мрежа на Общината. 

7. Управлението и контрола на дейностите за ликвидиране последствията при влошени 
метеорологични условия се осъществява от Общинската административна сграда. 

По време на изпълнението на горните действия се забранява складирането на сняг в районите 
на кръстовищата и пешеходните пътеки, а също така в зоните пред учебните и здравните 
заведения на територията на общината.  

VІ. Управление и контрол на дейностите за ликвидиране на последствията при 
влошени есенно- зимни условия 
   Управлението и контролът на дейностите за ликвидиране последствията при влошени 
метеорологични условия се осъществява от общинската административна сграда.За целта се 
назначава оперативен щаб  за ЗНБАК за работа в екстремни есенно-зимни условия и длъжностни 
лица отговорни за снегопочистването. Приложение № 2  

VІІ. Осигуряване и контрол на дейностите за ликвидиране на последствията 
при влошени есенно-зимни условия

1. За хидрометеорологично осигуряване се използва информацията подавана от: 
  - НИМХ-БАН – филиал Пловдив; 
  - МЦ-ВВС; 

           - Средствата за масова информация. 
2.  Материално- техническо осигуряване 
2.1. За осъществяването на дейностите са необходими предварително осигурени и 

депонирани на склад следните видове материали: 
  - пясък и сол 

    От тях се приготвя соло-пясъчна смес за обработване на уличната мрежа.        /Приложение № 3/ 
  - за ръчно почистване на тротоари и обществено-обслужвани площи  се осигуряват 

подръчни средства /гребла, лопати/ за изгребване на снежната маса, а за отстраняване на 
утъпкания сняг и отделянето на същия от настилката – чекели. 
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2.2. Техническото осигуряване третира необходимия брой и вид техника за обработването на 
пътните и улични платна.Тази техника се осигурява преди настъпването на есенно-зимния сезон 
от община Кричим. Тя може да бъде собствена, наета или договорена с фирми разполагащи с 
такава или чрез договор за комплексно извършване на снегопочистването от специализирани за 
това фирми.Община Кричим разполага със собствена снегопочистваща техника./Приложение № 4/ 

3.  Финансово осигуряване. 
Това осигуряване има за цел да предвиди и набави средства, необходими за реализиране на 

горните мероприятия. Размерът на тези средства в повечето случаи е ориентировъчен, тъй като се 
определя на база предполагаем обем дейности в зависимост от интензивността и честотата на 
валежите, а също така и от стойността на температурата през зимния период.Финансовите 
средства се планират и заделят в целева сметка на бюджета на общината./Приложение № 5/. 

При екстремни и аварийни ситуации евентуалният недостиг на средства се попълва и 
разходва съгласно програмата на ОбщСС. 
         Средствата могат да се набират целево и от спонсорство от организации и фирми, като тези 
средства освен финансови могат да бъдат и материални, или като извършване на определен вид 
дейност. Те трябва да покриват разходите за осигуряването на: 

  - необходимите материали, съгласно Приложение № 3 
  - средства за ръчно почистване 
  - горивата за техниката, съгласно Приложение № 4 

При изпълнение на горните дейности чрез възлагане, средствата трябва да покриват договорените 
за изпълнение /частично или комплексно/ дейности. 

VІІІ. Взаимодействие и контрол 
Взаимодействието между отделните структури и физически лица, участващи при 

изпълнението на отделните дейности за осъществяване на горните мероприятия, а също така и 
контролът по изпълнение на същите се осъществяват от общинската администрация на община 
Кричим. 
         При обилни снеговалежи, снегонавявания, заледявания и обледяване се организира най-тясно 
взаимодействие между формированията на „ПБЗН”, Районна пътна служба- Стамболийски, РУ на 
МВР- Стамболийски, „EVN” и „ВиК”, обслужващи територията на община Кричим и др. 

Секретар на ОбщСС 
при Община Кричим ...................... 
                                    / Георги Момнев / 
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