СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН СЕРДИКА
Бул.,,Мария Луиза”№88 тел. 921-80-40пк1202
РАЗЧЕТИ
към Плана на район-Сердика при различните видове бедствия
А/. При земетресение
I.
Места на СЕП, ЕЦ и МН
№ на
СЕП

Място на
СЕП

Местонахождение на СЕП

Първи под район – ж.к.”Фондови жилища”
1
100ОУ
Пресечката на улиците „Марин Христов” и „Иван Йосифов”
2
48ОДЗ
Пресечка на улиците „Марин Христов” и „Куманово”
1. ЕЦ за ЖК,, Фондови жилища”
2. МН – сградите на училищата и ОДЗ
3. При невъзможност всички пострадали да бъдат настанени в училищните сгради са
предвидени места за построяване на палатки , както следва :
№ на
Място за
Местонахождение на парка /обекта /
парка
палатки
3
Парк,,Алжир”
Пресечката на улиците „Струга” и „Клокотница”-25дка
Забележка:-100ОУ-12уч.стаи и физ.салон,48ОДЗ-22уч.стаи.
№ на
СЕП

Място на
СЕП

Местонахождение на СЕП

Втори под район – ж.к.”Банишора”
1
14СОУ
Пресечка на улиците „Ген.Черняев” и „Коритник”
2
48ОУ
Пресечка на улиците „Клокотница” и „Братя Миладинови”
3
29СОУ
Пресечка на улиците „Г.С.Раковси” и „Панагюрище”
1. ЕЦ за ЖК,,Банишора”
2. МН – сградите на училищата
3. При невъзможност всички пострадали да бъдат настанени в училищните сгради са
предвидени места за построяване на палатки на територията на жилищния
комплекс, както следва :
№ на
Място за
Местонахождение на парка /обекта /
Парк
палатки
а
4
Парк ,,Алжир”
Пресечката на улиците „Струга” и „Клокотница”
Забележка:14СОУ-18уч.стаи,48ОУ-22 уч.стаи и29СОУ-44уч.стаи.
№ на
СЕП
1
2

Място на
Местонахождение на СЕП
СЕП
Трети под район –кв.”Орландовци” и кв„Бенковски”
59 ОУ
Пресечка на улиците „Кестен” и „Училищна”
58 ОУ
Пресечка на улиците „Железопътна” и „Д.Гущанов”

3.

60 ОУ

Пресечка на улиците „Наука” и „Знание

1. ЕЦ кв.,,Орландовци” и кв.,,Бенковски”
2. МН – сградите на училищата
3. При невъзможност всички пострадали да бъдат настанени в училищните сгради са
предвидени места за построяване на палатки на територията на жилищния
комплекс, както следва :
№ на
Място за
Местонахождение на парка /обекта /
Парк
палатки
а
4
Парк
Пресечка на улиците „Железопътна” и „Мара Бунева”
5
Фут.стадион
Пресечка на улиците „Игрище ” и „Зеленска”
Забележка:-59ОУ-43уч.стаи,58ОУ-42уч.стои и 60ОУ-21 уч.стаи.
Отговорници и състави на СЕП и МН
 всеки СЕП се състои от отговорник и двама членове
 същият състав изпълнява и дейностите по настаняване
2. Необходими транспортни средства за извършване на евакуация
 при възможност за настаняване на пострадалото население на територията
на района не се предвижда използване на обществен транспорт. СЕП /МН /
са в самите жилищни комплекси и придвижването до тях ще се извършва
пеша.
 при непригодност за използване на някои от МН и необходимост от
настаняване на част от пострадалото население извън територията на района,
освен личните превозни средства е необходимо да ни бъдат предоставени
както следва:
За ЖК,,Фондови Жилища”-5 автобуса;
За ЖК,,Банишора” и кв.,,Малашевци”-11 автобуса ;
За кв.,,Орландовци”-3 автобуса
За кв.,,Бенковски”-2 автобуса
Общо 21 автобуси / с 80 места/
3. Основни и резервни маршрути за евакуация
а/ Основни маршрути
1. бул.”Рожен”
2. ул.”Лазар Михайлов”
3. ул.”Мария Луиза”бул. ,,Ломско шосе”
4. ул.,,Илиянци””
б/.Резервни маршрути
бул.,,Сливница”
ул.”Първа Българска армия”
ул.,,Каменоделска”
ул.”Малашевска”ул.,,Пет могили”

Забележка: Набелязаните маршрути ще бъдат използвани цялостно, частично или
ще бъдат набелязани нови в зависимост от реалната обстановка към момента на
използването им.
Ред за връщане на евакуираните
След извършена проверка на пострадалият сграден фонд от комисия за годността
на сградите за обитаване се разрешава на евакуираните да се завърнат в тях.
За тези, жилищата на които не са годни за обитаване и при невъзможност да останат
за по-дълго време в местата за временно настаняване се определят места където
хората останали без жилища да могат да пребивават по.дълъг период от време.
Б/ При ядрена и радиационна авария
1.При този вид бедствие обикновено имаме в предвид радиоактивно заразяване
територията на района от пренос на радиоактивен облак.
2.Районната администрация, респективно населението ще бъдат известени
предварително за евентуалната опасност, което предполага наличие на определено
време за вземане на решение и организиране евакуиране на населението. В този
случай ще бъде използвана същата организация, както при евакуиране при
земетресение.
3.В зависимост от прогнозата за метеорологичната обстановка и за очакваната сила
на радиоактивното заразяване може да се предприемат действия за временна защита
без необходимост от евакуация.
В/ При наводнение на територията на района /при разрушаване стената на
язовир „Искър” /В този случай се наводняват кв.,,Бенковски” и кв.,,Орландовци”
с население около 11000души
1. Съставите на СЕП ще имат задача да информират хората за направлението в
което трябва да напуснат територията на района и часа до който трябва да са
излезли от неговите граници.
2. На СЕП останалите без транспорт ще бъдат натоварвани на автобуси, с коитто
ще напуснат територията на района към местата за евакуация.
3. За осъществяване на тази дейност са необходими 80 местни автобуси, както
следва:
а/ За кв.”Орландовци” – 21 броя
б/ За ж.к.”Бенковски” – 10 броя
Общо автобуси за района – 31 броя
Автобусите трябва да бъдат на местата на СЕП и пред детските заведения в
жилищните комплекси по допълнително уточняване от Щаба на района.
Автобусите са разчетени само за децата от 1-ви и 2-ри клас на детските заведения и за
детските ясли. Другите деца от 3-ти , 4-ти клас от детските заведения и учениците имат
възможност да напуснат територията на района пеша. В разчета за извозване с автобуси

са включени възрастни хора, които нямат възможност да се изнесат с лични МПС и
немогат за определеното време да напуснат района пеша.

