
ИНСТРУКЦИЯ № 4 ОТ 16 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРОТИВОГРАДОВАТА ЗАЩИТА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 27.07.2010 г.

Издадена от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2010г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентира противоградовата защита в Република
България, която се осъществява от органите на Изпълнителната агенция "Борба с градушките"
(ИАБГ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез наблюдение на атмосферните процеси с
Доплерови радарни станции и активни въздействия с противоградови ракети.

(3) Целогодишно чрез изградена интерактивна радарна информационна система ИАБГ
осигурява откриване, наблюдение и свръхкраткосрочна прогноза на силни щормове, порои,
градушки и други неблагоприятни атмосферни явления.

(4) Информацията по ал. 3 се предоставя в реално време на подразделения на
Военновъздушните сили (ВВС) към Министерството на отбраната (МО) и на Държавно
предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП "РВД").

Чл. 2. Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" и ВВС
координират дейността за осигуряване безопасност на полетите във въздушното пространство на
Република България при действията за борба с градушките.

Чл. 3. Центърът за координиране използването на въздушното пространство (ЦКИВП),
създаден с Инструкция № 25 от 1999 г. за структурата и правилата за работа на Центъра за
координиране използването на въздушното пространство на Република България (ДВ, бр. 101 от
1999 г.), разрешава или забранява провеждане на стрелба по градоносни облаци от полигоните за
борба с градушките (ПБГ) на ИАБГ.

Чл. 4. (1) Изпълнителната агенция "Борба с градушките" осъществява активна
противоградова дейност от ПБГ на Регионални дирекции за "Борба с градушките" (РДБГ), както
следва:

1. РДБГ Пазарджик област - с. Гелеменово;
2. РДБГ Пловдив област - с. Голям чардак и с. Поповица;
3. РДБГ Видин област - гр. Грамада;
4. РДБГ Монтана област - с. Долно Церовене;
5. РДБГ Враца област - с. Бърдарски геран;
6. РДБГ Плевен област - гр. Долни Дъбник;
7. РДБГ Сливен област - с. Старо село;



8. РДБГ Стара Загора област - с. Петрово.
(2) Всеки ПБГ се състои от опасни зони, определени в чл. 3 от ПМС № 44 от 2010 г. за

определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се
ограничава въздухоплаването (ДВ, бр. 25 от 2010 г.), наречени "ракетни площадки" (РП).

(3) Определянето на всяка ракетна площадка (РП) за въздействие към даден ПБГ, както и
конкретните хоризонтални и вертикални граници на ПБГ се осъществява със съвместна заповед
на ръководителите на ИАБГ, ДП "РВД" и ВВС.

(4) Дейностите по ал. 3 се осъществяват не по-късно от 1 март на текущата година.
(5) Хоризонталните и вертикалните граници на определените ПБГ по ал. 3 се публикуват

като опасни зони в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република
България.

(6) Всяка регионална дирекция за "Борба с градушките" отговаря за дейностите на РП
съгласно приложението.

Раздел II.
Правила за работа на органите на Изпълнителната агенция "Борба с градушките"

Чл. 5. (1) Активният сезон за работа на противоградовата защита е от 1 април до 30
октомври.

(2) Датите за откриване и закриване на активния сезон се определят със заповед на
ръководителя на ИАБГ в зависимост от фазата на развитие на селскостопанските култури и
синоптичните прогнози за градова активност.

(3) Заповедта по ал. 2 се представя в ДП "РВД", ВВС и ЦКИВП.
(4) Стрелбата по градоопасните облаци се провежда от ракетните площадки на ПБГ по

всяко време на денонощието в периода, посочен в заповедта по ал. 2.
(5) Броят на едновременно планирани и активирани ПБГ не трябва да нарушава

възможностите за осигуряване на трафикопотоците през въздушното пространство на Република
България.

Чл. 6. Центърът за координиране използването на въздушното пространство издава
разрешение за стрелба по градоносни облаци.

Чл. 7. (1) Ръководителят на дежурната смяна в командния пункт (КП) на РДБГ след
оценка на метеорологичната обстановка и необходимост от въздействие по градоносни облаци не
по-късно от 30 min преди началото на въздействието иска разрешение от ЦКИВП за стрелба от
РП или ПБГ, като посочва субекта, който ще извърши стрелбата.

(2) В зависимост от оперативните нужди на органите за обслужване на въздушното
движение (ОВД) информацията по ал. 1 се предоставя за РП или за ПБГ.

Чл. 8. Органите за ОВД след получаване на искане от ЦКИВП са длъжни 5 min преди
началото на определеното време за стрелба да вземат необходимите мерки (отклоняване на
въздухоплавателни средства (ВС), кацане на запасни летища и др.) за освобождаване района на
въздействието от въздухоплавателни средства, като за това докладват в ЦКИВП.



Чл. 9. (1) Ръководителят на дежурната смяна в КП на РДБГ незабавно докладва в ЦКИВП
за начало и край на стрелбата.

(2) За осигуряване на безопасността на полетите при необходимост дежурният в ЦКИВП
може да разпореди незабавно прекратяване на стрелбата по градоносни облаци от ПБГ.

(3) В случай че подразделенията на РДБГ след получаване на разрешението по чл. 6 или
по време на стрелбата открият ВС в районите на въздействие, стрелбата се преустановява. За
продължаване на въздействието срещу градоносните облаци се иска ново разрешение от ЦКИВП.

Чл. 10. (1) По време на въздействието върху градоносните облаци на ВС не се разрешават
полети в опасните зони.

(2) По време на въздействието върху градоносните облаци, ако възникнат случаи, които
не са уредени с тази инструкция, те се изясняват и разрешават от ЦКИВП.

Чл. 11. Изпълнителната агенция "Борба с градушките" не по-късно от 1 март на текущата
година представя в писмен вид информация в ДП "РВД", Щаба по подготовка на ВВС и ЦКИВП
за характеристики на средствата за въздействие, които ще се използват.

Чл. 12. (1) Центърът за координиране използването на въздушното пространство
разрешава работа на ПБГ само при работеща комуникация със съответните КП на РДБГ и
работеща комуникация между тези КП и техните РП.

(2) При липса на комуникация по ал. 1 разрешената стрелба по градоносните облаци се
прекратява незабавно.

Раздел III.
Функционални задължения на радиопрограмния ръководител в ЦКИВП

Чл. 13. Радиопрограмният ръководител за борба с градушките е включен в състава на
дежурната смяна на ЦКИВП и денонощно осъществява комуникация между ЦКИВП, РДБГ и
ИАБГ.

Чл. 14. Радиопрограмният ръководител за борба с градушките административно е
подчинен на ръководителя на ИАБГ, а оперативно - на ръководителя, зам.-ръководителя на
ЦКИВП и на ръководителя на смяна (РС) в сектор ЦКИВП.

Чл. 15. Радиопрограмният ръководител е длъжен да:
1. присъства на предсменния инструктаж от 07,30 h до 08,00 h и на следсменния разбор в

ЦКИВП след приключване на дежурството от 08,00 h до 08,30 h, провеждан под ръководството на
РС;

2. е запознат с метеорологичната обстановка;
3. бъде запознат с обстановката от предишния ден;
4. приема сведения от РДБГ за изправността на противоградовата техника и готовността

за въздействие на всеки РДБГ;
5. предава до 11,00  h в ИАБГ обобщено сведение за състоянието на противоградовата



техника и дежурните екипи в полигоните;
6. предава своевременно на РС исканията за започване на стрелба от КП и своевременно

да задейства системата след разрешение от ЦКИВП;
7. приема от КП времето за началото и края на въздействието на ПБГ и незабавно да

докладва на РС;
8. регистрира пълно и точно данните, отнасящи се до дейността на ПБГ по време на

въздействие;
9. дава точно време на полигоните в 09,00 h и 15,00 h;
10. предава в ИАБГ информация за начало, край и кратко сведение за въздействията;
11. проверява през 2 часа изправността на свръзките, като взема необходимите мерки за

отстраняване на повредите и своевременно да докладва в ИАБГ.

Заключителни разпоредби

§ 1. Инструкцията се приема на основание § 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Постановление № 44 от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното
пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването (ДВ, бр. 25 от 2010
г.).

§ 2. Инструкцията влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 3. Инструкцията е съгласувана с министъра на отбраната и министъра на земеделието и
храните.

Приложение към чл. 4, ал. 6

1. РДБГ Стара Загора - КП с. Петрово

Ракетни площадки
D1011 - с. Памукчии D1021 - с. Коларово D1031 - с. Ловец D1041 - с. Ястребово
D1012 - с. Кирилово D1022 - с. Хрищени D1032 - с. Яздач D1042 - с. Опан
D1013 - с. Малка Верея D1023 - с. Землен D1033 - с. Рупките D1043 - с. Княжевско
D1014 - с. Руда D1023 - с. Землен D1036 - с. Гита D1044 - с. Голямо Асеново
D1015 - с. Пряпорец D1025 - с. Дълбоки D1037 - с. Странско D1045 - с. Столетово
D1016 - с. Сърневец D1026 - с. Горно Ботево D1038 - с. Ценово D1046 - с. Българене
D1017 - с. Могилово

2. РДБГ Пазарджик - КП с. Гелеменово
Ракетни площадки

D1110 - с. Славовица D1120 - с. Стрелча D1130 - гр. Пещера D1140 - с. Козарско
D1111 - с. Церово D1121 - с. Свобода D1131 - с. Црънча D1141 - с. Синитево
D1112 - с. Баня D1122 - с. Овчеполци D1132 - с. Симеоновец D1142 - с. Мало Конаре
D1113 - гр. Панагюрище D1133 - с. Мененкьово
D1114 - с. Елшица D1134 - с. Звъничево
D1115 - гр. Априлци D1135 - с. Карабунар

3. РДБГ Пловдив - два командни пункта
3.1. КП с. Голям чардак

Ракетни площадки



D1210 - с. Кръстевич D1220 - гр. Хисар D1230 - гр. Перущица D1241 - с. Марково
D1211 - с. Старосел D1221 - с. Михилци D1231 - с. Стамболийски D1242 - с. Бенковски
D1212 - с. Драгомир D1222 - с. Житница D1232 - гр. Съединение D1243 - с. Войводиново
D1215 - с. Правище D1223 - с. Брегово D1233 - с. Малък чардак
D1216 - с. Паничери D1224 - с. Ръжево Конаре D1234 - с. Ново село

D1225 - с. Свежен D1235 - с. Цалапица
D1226 - с. Златосел
D1227 - с. Сърнегор
D1228 - с. Стрелци
D1229 - с. Момино

3.2. КП с. Поповица
Ракетни площадки

D1310 - с. Стряма D1320 - с. Градина D1330 - с. Крумово D1341 - с. Искра
D1311 - с. Маноле D1322 - с. Горно Белево D1331 - с. Болярци D1342 - с. Татарево
D1312 - с. Поповица D1323 - гр. Брезово D1332 - с. Горни Воден D1343 - с. Православен
D1313 - с. Шишманци D1324 - с. Марково D1333 - с. Стоево D1345 - с. Караджалово
D1314 - гр. Раковски D1325 - с. Чехларе D1334 - с. Добростан D1346 - с. Дълбок извор

D1326 - Долно ново село D1335 - с. Новаково
D1327 - с. Оризово
D1328 - с. Средно градище
D1329 - гр. Чирпан

4. РДБГ Видин - КП гр. Грамада
Ракетни площадки

D1510 - с. Брегово D1520 - с. Ново село D1530 - с. Киреево D1540 - гр. Грамада
D1511 - с. Делейна D1521 - с. Негованци D1531 - с. Бранковци D1541 - с. Мали Дреновец
D1512 - с. Шишенци D1522 - с. Плакудер D1532 - с. Рабиша D1542 - с. Димово
D1513 - с. Цар Петрово D1523 - гр. Видин D1533 - с. Подгоре D1543 - с. Орешец
D1514 - с. Извор махала D1525 - с. Жеглица D1534 - с. Дъбравка D1544 - с. Воднянци
D1515 - гр. Кула D1526 - с. Бела Рада D1545 - с. Ружинци

D1546 - с. Въртоп
D1547 - с. Дреновец

5. РДБГ Монтана - КП с. Долно Церовене
Ракетни площадки

D1610 - с. Динково D1620 - с. Ковачица D1630 - с. Смоляновци D1640 - с. Долно Церовене
D1611 - с. Смирненски D1621 - с. Комощица D1631 - с. Славотин D1641 - с. Бели брег
D1613 - с. Медковец D1622 - с. Мокреш D1632 -с. Горна Вереница D1642 - с. Стубел
D1615 - с. Сталийска
махала

D1623 - с. Мадан D1633 - с. Долна вода D1643 - с. Лехчево

D1624 - с. Златия D1634 - с. Мала Кутловица D1645 - с. Бойчиновци
D1625 - с. Бъзовец

6. РДБГ Враца - КП с. Бърдарски геран
Ракетни площадки

D1710 - с. Хайредин D1720 - с. Селановци D1730 - с. Баница D1740 - с. Койнаре
D1713 - с. Бутан D1722 - м. Маринов геран D1731 - с. Малорад D1741 - с. Лепица
D1714 - с. Алтимир D1732 - с. Борован D1742 - с. Попица
D1715 - с. Крушовица D1733 - с. Тлачене D1743 - с. Бреница
D1716 - с. Ботево D1734 - с. Търнава D1744 - с. Бърдарски геран

D1735 - с. Добролево D1745 - с. Търнак
D1736 - с. Три кладенци
D1737 - с. Девене
D1738 - с. Буковец
D1739 - с. Баурене
D1746 - с. Криводол



7. РДБГ Плевен - КП гр. Долни Дъбник
Ракетни площадки

D1810 - с. Гостиля D1820 - с. Загражден
D1831 - с. Горна
Митрополия

D1840 - с. Ясен

D1811 - с. Горни Вадим D1821 - с. Гулянци D1832 - с. Телиш D1841 - с. Буковлък
D1812 - с. Байкал D1822 - Славовица D1833 - с. Горни Дъбник D1842 - с. Радишево
D1813 - с. Ореховица D1823 - с. Комарево D1834 - с. Садовец D1843 - с. Петърница
D1814 - с. Долни Луковит D1824 - гр. Тръстеник D1835 - с. Писарово
D1815 - с. Староселци

8. РДБГ Сливен - КП с. Старо село
Ракетни площадки

D1911 - с. Николаево D1920 - с. Малко Чочовен D1931 - с. Караново D1940 - с. Коньово
D1912 - с. Жребчево D1921 - с. Селиминово D1932 - с. Езеро D1941 - с. Питово
D1913 - с. Козарево D1922 - с. Абланово D1933 - с. Любенец D1942 - с. Бозаджии
D1914 - с. Шивачево D1923 - с. Самуилово D1934 - с. Млекарево
D1916 - с. Съдийско поле D1924 - с. Тополчане

D1925 - с. Жельо войвода
D1926 - с. Трапоклово


