ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ОБИЛНИ СНЕГОВАЛЕЖИ, ОБЛЕДЕНЯВАНЕ
И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА
І.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА
Около половината от територията на областта е планинска, което предполага
сериозни затруднения за населението от тази част на региона през зимния сезон,
вследствие на обилни снеговалежи, обледеняване и активизиране на свлачища, които
нанасят поражения на пътната мрежа. При тези дадености, вследствие обилен
снеговалеж, виелици и активизиране на свлачищните процеси е възможно да се създаде
сложна пътна обстановка, затваряне на старопланинските проходи и пътищата - ІІ-53
(Елена-Ямбол),ІІ-48 (Омуртаг-Мокрен), І-7 (Мокрен-Зимница), ІІІ-488 (ГрадецСливен), ІІІ-534 (Елена-Твърдица), ІІ-55 (Гурково-Нова Загора), І-6 (София-Бургас) в
районите на Оризаре, Бинкос и Сливен - Петолъчката, а така също и по-голяма част от
четвъртокласните пътища, както в планинската така също и в равнинната част на
областта. Снегонавявания и обледеняване са възможни в районите на Сливенските
минерални бани - Злати Войвода, Старо село - Каменово на път ІІ-66 (Сливен-Нова
Загора).
При определени климатични условия (температура на въздуха и валежи) е
възможно обледеняване и прекъсване на магистралните 220 kV и 110 kV и главните
електропроводи. Пръстените в които са свързани изводите, осигуряващи с ел.енергия
фирмите,
учрежденията
и
населението,
осигуряват
непрекъснатост
на
електроснабдяването при излизане от строя на някои от тях.
Фирмите “ЕВН ЕР - Пловдив” ЕАД КЕЦ - Сливен и Нова Загора и МЕПР Сливен поддържат резерв от необходимите материали, аварийни групи и техника за
бързо отстраняване на авариите.
ОПУ - Сливен има изградена система от кантони, в които се поддържа
денонощно дежурство от хора и техника за бързото снегопочистване и обработка на
заледените участъци от пътната мрежа.
В резултат на интензивните валежи се активизират свлачищата и срутищата път ІІ-48 (Котел-Омуртаг), ІІ-53 (Елена-Сливен), ІІІ-488 (Градец-Сливен), ІІІ-534
(Елена-Твърдица), а също така и по редица пътища от четвъртокласната пътна мрежа.
Таблица на свлачищата посочени от „Геозащита” ЕООД Варна-приложение №33
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
БЕДСТВИЯ.

1.
1.1.

Експертиза на състоянието на критичните и потенциално
опасни обекти и съоръжения имащи отражение върху повече от
една община.
Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. Отговорност за
определяне на критичните и потенциално опасни обекти и изготвянето на
експертизи за тях е на Директора на дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост” от областна администрация и
ръководителите на фиксираните в плана обекти от критичната
инфраструктура.
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Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на
органите за управление, силите за реагиране и населението.
Изграждането и поддържането на системи за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяването на органите за управление, силите за реагиране и населението е
елемент на задължителната превантивна дейност в частта й относно прилагане на
превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия.
На територията на областта няма изградени системи за наблюдение и ранно
предупреждение.
2.

3.
Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.
3.1. Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране и
провеждане на обучението.
Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи се обучават за
защита при бедствия. Отговорност за обучението имат Областен управител, Зам.
Областен управител с ресор „Защита при бедствия” и главен секретар на областна
администрация.
3.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за
управление, съставните части на Единната спасителна система и населението при
бедствия/аварии.
Подготовката на съставните части на Единната спасителна система се извършва
чрез провеждане на тренировки и учения с цел установяване състоянието на
комуникационно-информационната система, готовността на екипите за реагиране и
подобряване взаимодействието и координацията на съставните части и органите на
изпълнителната власт. Планираните тренировки и учения се финансират от
републиканския бюджет.
Правила за поведение и действие при снеговалежи, обледеняване и свлачищаприложение №31

Дейности за намаляване на риска.
Осъществяване на ефективна координация и взаимодействие между органите и
средствата на ОПУ, сектор ПП – ОД МВР и ОУ ПБЗН за недопускане, намаляване
или временно спиране на пропусквателната способност на пътищата и създаване на
предпоставки за задръствания и недопускане на пътно транспортни произшествия.
Готовност за навременни и адекватни действия при необходимост от аварийноспасителни дейности. Осъществяване на навременна взаимна информираност,
осигуряваща възможност за ефективно действие и взаимодействие между
ръководните органи. Осъществяване на навременна взаимна информираност и
взаимодействие с граничните области.
4.

ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
При обилни снеговалежи се създават затруднения в ежедневния живот и в
дейността на хората, изразяващи се във:
1. нарушение на транспортните комуникации;
2. прекъсване на електрозахранването;
3. нарушаване на водоснабдяването;
4. нарушаване на комуникационните връзки;
5. блокиране на населени места в резултат на натрупаните преспи;
6. нарушаване снабдяването на населението с хляб и продукти от първа необходимост;
7. усложняване доставката на твърди и течни горива за отопление;
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8. затруднения при транспортиране на болни, родилки, нуждаещи се от хемодиализа, до
специализирани болнични заведения и др.;
9. затруднения при придвижване на медицинските екипи до блокирани от снега
селища;
10. затруднения при функционирането на транспортната мрежа;
11. образуване на преспи и лавинни участъци и блокиране на туристи в планината.
По средствата за масово осведомяване, колите на РПУ снабдени с високоговорящи
уредби се информира населението за възникналото бедствие, мащабите и
евентуалните последици, а така също и начинът на поведението му.
В зависимост от обстановката и в съответствие с Плана за взаимодействие със
силите на ОД МВР се развръщат КПП и се спира движението на МПС в
застрашените райони. ОПУ, фирмите “Пътно поддържане” и РПС поддържат
Републиканската пътна мрежа със собствени сили и средства, а при необходимост ги
прегрупират в застрашени или бедствени райони. Четвъртокласната пътна мрежа се
поддържа със сили и средства на общините и кметствата.
При обледеняване на проводници и последващо скъсване, могат да бъдат поразени
частично или в цели райони електропреносните мрежи, което довежда до прекъсване
снабдяването на населението с ток, вода и стоки за широко потребление. Със
собствени или с придадени сили и средства фирмите “МЕПР”,
“Електроразпределение”, “В и К”, отстраняват повредите в застрашените райони и
подават навременна информация в ОЦ. За извършване на СНАВР в труднодостъпни
райони могат да бъдат подсилени с високопроходима техника от ВС.
Възстановителните работи започват едновременно със спасителните и продължават
до пълното им завършване.
За откриването и спасяването на затрупани хора и техника се използват всички сили
и средства на РПС, общините, населените места и взаимодействащите институции.
Първа медицинска помощ се оказва на място. За транспортиране на пострадали до
медицинските пунктове или здравните заведения се използват автомобилите на
спасителните групи, а при необходимост с високопроходима техника от ВС.
При снегонавявания с мокър сняг или последващо топене, могат да бъдат
провокирани свлачищни и срутищни процеси в някои участъци от пътната мрежа.
Това може да доведе до временно прекъсване на някои пътни връзки. ОПУ, РПС
организират набюдение на уязвимите пътни участъци. При необходимост съвместно
с органите на РУП въвеждат обходни маршрути. За целта се поставя необходимата
сигнализация и се осведомява местното население.
Там където няма възможнаст за обходни маршрути се извършват временни
възстановителни работи, денонощно наблюдение и съответната сигнализация.
При затрупани от снежни виелици автомобили се извършват следните действия:
1. уточняват се мястото на затрупаното (авариралото) моторно превозно средство
(МПС), броят на пътниците и тяхното състояние, видът на МПС и регистрационният му
номер, наличието на опасни или други товари;
2. спасителните дейности се провеждат в зависимост от обстановката, като затрупаното
МПС се изтегля или се извеждат само пътниците; определя се необходимостта от
привличане на допълнителни сили и средства от единната спасителна система;
3. сформира се екип, оборудван с автомобил с повишена проходимост или верижна
машина;
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4. вземат се медикаменти, одеяла, вода, медицинско оборудване и средства за
обозначаване и осветление;
5. проверяват се свързочните средства и се извършва инструктаж за мерките за
безопасни условия на труд;
6. при приближаване към определеното място се следи за наличие на нехарактерни
възвишения, купчини или превозни средства; ако бъдат открити такива, те се
проверяват;
7. ако МПС се вижда и има възможност да бъде изтеглено, първо се установява контакт
с намиращите се в него, тяхното състояние и се докладва в група "СД";
8. извеждат се пътниците и се пристъпва към изтеглянето на автомобила;
9. в случай че откритото МПС не е същото, за което е получен сигналът, се докладва в
група "СД", пътниците се евакуират, оказва се техническа помощ на МПС (ако е
възможна), след което продължава издирването по получения сигнал;
10. ако се налага, се оказва долекарска помощ на пътниците, като при наличие на
симптоми за измръзване пострадалите се транспортират до най-близкото здравно
заведение;
11. ако в МПС има опасни или ценни товари и то не може да бъде изтеглено, незабавно
се докладва в група "СД" и се организира неговата охрана; при положение че шофьорът
откаже да бъде изведен, той се осигурява с храна, топли напитки, одеяла и гориво;
12. в случай че шофьорът е чуждестранен гражданин, се записват паспортните му
данни, които се предават на дежурния в оперативния център (ОЦ) на областта.
В резултат на снегонавявания и обледенявания могат да бъдат прекъснати и ЖП
връзките с някои населени места. Своевременно се осведомява населението. По
възможност се осигурява допълнитилно транспортно осигуряване чрез фирмите за
пътнически превози до възстановяването на ЖП връзките.
При заседнал в преспи влак се предприемат следните действия:
1. уточняват се мястото на влака, броят на пътниците и възможностите за отопляване на
вагоните;
2. установява се връзка с кмета на най-близкото населено място за организиране
настаняването на пътниците;
3. установява се контакт с необходимите сили от единната спасителна система за
организиране провеждането на спасителните дейности;
4. подготвят се: автомобили с повишена проходимост (АПП), верижни машини,
медицинско оборудване и медикаменти, топли напитки и одеяла, средства за
сигнализация и осветление, стълби;
5. при пристигане на място АПП остават на пътя, като го обозначават и осветяват
района;
6. след откриване на влака се организира извеждане на пътниците, като приоритетно се
извеждат болните, бременните и майките с малки деца и възрастните хора; на
пътниците се раздават топли напитки и одеяла;
7. при спасителните дейности се използват стълби и други помощни средства;
8. в случай че във влака се конвоират затворници, те се извеждат последни, като
мерките за сигурност и транспортирането им от влака се организират от органите на
МВР;
9. от началника на влака се получава информация за транспортираните особено важни,
ценни или опасни товари; ако има такива, незабавно се докладва в ОЦ на областта и
охраната се поема от органите на МВР.
Осигуряване на спасителните работи
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Разузнаването се осъществява със сили и средства на ОД МВР, ОПУ, фирмите
МЕПР, “Електроразпределение”, “В и К” и ЖП участъците. То се води непрекъснато
и целенасочено. Данните от разузнаването се докладват до ОЦ по изградените
проводна, УКВ и КВ връзки или чрез куриери.
Първо се разузнават обекти с масово пребиваване на хора и подходите към тях,
потенциалноопасните обекти, комунално-енергийната мрежа и обекти от
националното стопанство. Разузнаването се извършва по райони, сектори и обекти.
Метеорологичното разузнаване се осъществява непрекъснато от стационарния
метеопост в гр. Сливен.
Медицинското осигуряване се осъществява от ЦСМП, здравните пунктове в
кметствата, здравните заведения в общините, а при необходимост от ББАЛ в гр.
Сливен.
Първа медицинска помощ на пострадалите се оказва от екипи на ЦСМП, близки
медицински пунктове и войскови екипи от ВС.
Квалифицирана и специализирана медицинска помощ се оказва в общинските
болници, центровете за хемозиализа и по изключение в ББАЛ.
За оказване на медицинска помощ в труднодостъпни и откъснати райони се
привилича високопроходима техника от ВС или изпратени за усилване такива от
ОУПБЗН
МТО се организира и ръководи от ОСС, а се осъществява от ОбСС чрез фирми,
намиращи се на тяхна територия.
Под прякото ръководство на ОбСС се организира пренасочване на стоки от първа
необходимост на пострадалите и бедстващи райони
Ремонта на авариралата техника /автомобилна и инженерна/ се извършва на място, а
при невъзможност се транспортира до ремонтните работилници и се подменя с
пренасочена.
Специализирана помощ може да бъде оказана и със сили и средства от ВС
приложение №7
Списък на хижи, почивни станции, семейни хотели и къщи за гости в планинската
част на област Сливен до които пътищата се почистват със затруднение при
усложнена зимна обстановка-приложение №32
Организация на дейностите при ограничаване въздействието при активизиране на
свлачища.
Ръководителя на място в района на активизираното свлачище предприема
следните дейности:
1. Извършва оценка на обстановката и уточнява възможностите на наличните
сили и необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;
2. Извършва инструктаж за безопасност преди започване на работа;
3. Предприема извършването на неотложни аварийни мерки като:
- означаване и сигнализиране на опасния участък;
- изменение реда на движение в района на свлачището до пристигането на
органи на пътна полиция;
- организиране на временна охрана на района и недопускане преминаването на
хора;
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- недопускане и забрана в района на свлачището на дейности създаващи
вибрации на почвата;
- при необходимост от разчистване на улици и пътища свлечените земни маси да
се изземват на малки количества за да се избегнат инциденти от внезапно свличане на
масива;
- недопускане депониране на земни маси , строителни и други отпадъци над
главния свлачищен откос;
- установяване на факторите провокирали свлачището;
- привеждане или изграждане на отводнителни съоръжения /канавки, канали,
отводнителни шахти/ за отвеждане на водите извън свлачищния откос;
- недопускане извършването на изкопни работи, подкопаващи основата на
свлачището;
- при наличие на скъсан тръбопровод в зоната на свлачището, уведомяване чрез
ОЦ на ВиК за прекъсване на водоподаването;
- при наличие на стълбове от въздушни електропроводи в активизираната зона ,
уведомяване чрез ОЦ на съответното ЕРП;
- спешно извършване на оглед за оценка на състоянието на сградния фонд и
инженерната инфраструктура в района, които застрашават живота на населението и при
необходимост организиране на евакуация на живеещите в застрашената територия;
- уведомява чрез ОЦ - Геозащита Варна за регистриране на свлачището и
установяване режим на наблюдение;
IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ

1. Временно извеждане на населението от една община в друга
община на областта при бедствие.
2. Определяне на терени във всяка община за разполагане на сили на
Единната спасителна система от други области.
Подходящи терени за разполагане на сили на ЕСС от други области са :
- община Сливен – база отдел „АСД”, склад „Динамо”, база „Селиминово”;
- община Нова Загора – склад на Гражданска защита;
- община Котел – склад на Гражданска защита;
- община Твърдица – склад на Гражданска защита;
3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща, при
повече от една бедстващи общини.
3.1. Отговорни длъжностни лица, координиращи нуждите от храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и др.
Директор на РЗИ и Директор на областна дирекция „Земеделие”.
3.2. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и др. по данни на РЗИ:
Разчет за 1 човекоден:
-храна - 4 лв.
-вода - 1 лв.
-лекарства и медикаменти - 20 лв.
-други /20%/ - 5 лв.
Всичко - 30 лв
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4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две и
повече бедстващи общини.
4.1. Длъжностни лица от Областно пътно управление, отговорни за организиране
и координиране на дейностите по разчистването.
Директор на Областно пътно управление
4.2. Регистър на наличната техника и местонахождението и, съгласно
приложение № 9
4.3. Друга налична техника на разположение на областния управител и
местонахожението и, съгласно приложение № 8
5. Организация на комуникациите в областта.
5.1. Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни
връзки, обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка
и интернет връзка/ на областта с околния свят – ОЦ, с МВР, с общините на
областта, със съседните области и населени места, с длъжностни лица от
общините и областта;
Свързаност на Областна администрация с околния свят:
Дежурна стая на ОСС
1. ТКО /технически комплект за оповестяване/
2. Стационарен телефонен пост,
3. Факс
4. IP телефон за връзка с МС и останалите областни администрации
5. Телефонни постове към централата на МВР.
6. Дежурен ОСС има УКВ връзка с ОбСС на община Сливен
7. Мобилен тел – GSM .
Дежурна стая на ОбСС - Сливен
1. ТКО /технически комплект за оповестяване/
2. Стационарен телефонен пост
3. УКВ връзка с ОСС
4. Телефонни постове към централата на МО и МВР.
5. Мобилен тел – GSM .
Дежурни стаи на ОбСС Нова Загора, Котел и Твърдица
1. ТКО /технически комплект за оповестяване/
2. Стационарен телефонен пост
3. Телефонен пост към централата на МВР.
4. Мобилен тел – GSM - ОбСС Нова Загора.
ОЦ има следната привързаност:
1. Мобилен тел – GSM .
2.Стационарен цифров телефон – БТК, които е и факс пост на ОЦ.
3. Стационарен телефон от учрежденската централа на ОА за връзка с щаба
за координация и звеното за информация, анализ и оценка.
4. Интернет връзка през НАМДА- електронна поща и скайп на МВР.
5. Радиовръзка – стационарна УКВ с група „СД” и мобилна със
ръководителя на място и спасителните групи.
5.2. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с
околния свят;
5.3. Телефонен указател, позивни и e-mail адреси на отговорни институции и
длъжностни лица; приложение № 2
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5.4.

Длъжностно лице от областта, координиращо комуникациите по време на
бедствие - Началник служба “Кабелни мрежи”

6. Законност и ред.
6.1. Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта:
В област Сливен- началник отдел „Охранителна полиция” в ОД МВР
В община Сливен- началник РУП
В община Нова Загора - началник РУП
В община Котел - началник РУП
В община Твърдица - началник РУП
Ред и координация/съгласуване на дейността на специализираните
изпълнителни органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и
законността;
Разузнаване на района на бедствието.
Разузнаване на пътищата и извличане на транспортни средства от тях.
Извозване на пострадалите.
Оказване на техническа помощ на специализираните аварийни групи за
ликвидиране на повредите по комуникационните системи.
Осигуряване на високопроходима техника за превозване на стоки от първа
необходимост в отдалечените населени места.

6.2.






7. Логистика при повече от една бедстващи общини.
Участващите в логистиката длъжностни лица Зам. Областен управител – с ресор
„Защита при бедствия” и Главен секретар на областна администрация разработват и
финализират договорни споразумения относно доставка необходимите материали и
суровини за провеждане на мероприятията, както и подпомагане реалната координация.
Координацията и съгласуването на логистичните мероприятия се извършва от Зам.
Областен управител с ресор „Защита при бедствия”.
8. Транспорт при повече от една бедстваща община.
8.1. Длъжностни лица от областна администрация, координиращи осигуряването
на транспорта - Зам. Областен управител – с ресор „Защита при бедствия” и
Главен секретар на областна администрация
8.2. Обобщена информация по общини за налични МПС, местонахождението им
и списък на лицата /юридически и физически/ осигуряващи транспортните
средства и координати за връзка с тях, съгласно приложение № 10
9. Здравеопазване.
9.1. Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ –
Директор на РЗИ.
9.2. Приложение : План за дейността на РЗИ по защитата и медицинското
осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
10. Въстановяване на услугите и инфраструктурата на областта.
10.1. Длъжностно лице от областна администрация, координиращо дейностите по
възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите
средства – Главен секретар на областна администрация, Директор на
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дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на
собствеността”, Началник отдел „Регионално развитие”
10.2. Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите
/инфраструктурата/ за възстановяване; степенуване по важност на обектите;
извършване на възстановителни работи – началник ОУ ПБЗН, Началник
отдел Регионално развитие” – областна администрация.
11. Подпомагане /неотложна помощ/ на засегнатото население;
Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и
вътрешно подпомагане, приемането и обобщаването на заявките, определяне на
местата в областта за приемане на заявките, разпределението, раздаването и
отчитането на подпомагането - Директор на дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление на собствеността” и Директор на дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.
12. Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта.
Планът се усвоява чрез провеждане на тренировки и учения на органите на
управление и силите за реагиране.
В проиграването на плана участват съответните длъжностни отговорни лица от
областна администрация и всички институции, имащи ангажименти по защитата при
бедствия.
Планът се актуализира по ред определен със заповед на Областния управител,
при настъпили промени на основни длъжностни лица, реда и начина за осъществяване
на връзка, силите и средствата на Единната спасителна система.
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V.СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ и IV.
№

1

Наименование
на съставната
част на ЕСС
2

Подчиненост
на съставната
част на ЕСС
3

Средства на съставните
части на ЕСС
4

Задачи /нормативен
документ и възможности за
провеждане на СНАВР
5

Местонахождение
6

Начин на
оповестяване
7

Време за
готовност за
реагиране
8

ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В СЛУЧАЙ НА ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ:
1.

СЦ - ГДПБЗН

МВР

2.

НИМХ

БАН

3.

МЦ - ВВС

МО

5.

БАН

6.
7.

Метеорологична
обсерватория –
Пловдив,
филиал Сливен
„Дарик радио”
Радио „Фокус”

1.

ОУ „ПБЗН”

2.

ОПУ - Сливен

3.

Сектор ПП ОДМВР
Общински
администрации

4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предаване на информация за
метеорологичната обстановка
Предаване на информация за
метеорологичната обстановка
Предаване на информация за
метеорологичната обстановка
Предаване на информация за
метеорологичната обстановка

София

02/96010333

София
София
Сливен

044/667 618

Информиране на населението Сливен
044/662 925
Информиране на населението Сливен
044/667 013
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
МВР
Контролна фирмите
Сливен
044/667 962
отговарящи за зимното
поддържане на РПМ
МРРБ
Сключване на договори за
Сливен
044/622 834
зимно поддържане на РПМ
МВР
Контрол движението по
Сливен
044/644439
РПМ
Сключване на договори за
осигуряване движението по
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5.

6.

7.

8.

„Мрежови
МИЕТ
Специализирани
експлоатационен
формирования
подрайон”
Сливен
ЕВН област
ЕВН - Пловдив Старши диспечер
Инж. Георги Георгиев
„КЕЦ” Сливен
ЕВН - Пловдив Специализирани
Инж. Златко
формирования
Златанов
„КЕЦ” Нова
ЕВН - Пловдив Специализирани
Загора
формирования
инж. Лъчезар
Лазаров
„В и К”
МРРБ
Специализирани
формирования

1.

ОЦ

ОУ „ПБЗН”

2.

ОСС

3.

ОбСС - Сливен

4.
5.

ОбСС – Нова
Загора
ОбСС - Котел

6.

ОбСС -

Областна
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска

общинските пътища
Профилактика на мрежите,
осигуряване на резерв от
материални средства

Профилактика на мрежите,
осигуряване на резерв от
материални средства
Профилактика на мрежите,
осигуряване на резерв от
материални средства

Профилактика на
водопреносните и
канализационните мрежи,
осигуряване на резерв от
материални средства
ОПОВЕСТЯВАНЕ
Оповестяване
съставните
части на ЕСС
ЗЗБ
Оповестяване длъжностните
лица на ОА
Оповестяване длъжностните
лица на ОбА
Оповестяване длъжностните
лица на ОбА
Оповестяване длъжностните
лица на ОбА
Оповестяване длъжностните
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Сливен

044/667 231

Сливен

0894/332679
0894/33462
044/611 503
0894/333612

Сливен
Нова Загора

0457/622 88
0894/334177

Сливен

044/623 465

Сливен

044/633 112

1 мин

Сливен

044/663 211

1 мин

Сливен

044/663 066

1 мин

Нова Загора

0457/657 47

1 мин

Котел

0453/21 25

1 мин

Твърдица

0454/23 08

1 мин

7.

Твърдица
ОДМВР

администрация
МВР

8.

ОУ „ПБЗН”

МВР

лица на ОбА
Оповестяване служителите на Сливен
ОДП
Оповестяване служителите
Сливен

9.

ЦСМП

РЗИ

Оповестяване екипите
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Сливен

044/644 323

1 мин

044/644 336
044/644 483
150, 112

1 мин
1 мин

VI. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
1. Организация на действията на органите за защита при бедствия в
областта. Начин за взаимодействие между органите на изпълнителната
власт и връзки с областните и национални структури за справяне с
бедствията. /ОЦ/
1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при
бедствия;
Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта,
извършва обмен на информация оперативния център на ОУ ПБЗН и може чрез него
да привлича допълнителни сили и средства. Координира спасителните и
неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на
областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато
кметът на общината е поискал това.
1.2.За изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с
националния щаб, областният управител създава със заповед щаб.
Списък на длъжностните лица участващи в щаба, съгласно приложение № 1
1.3.Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на
последиците при бедствия;
1.3.1. Сили и средства на основните съставни части на Единната спасителна
система.
 Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”
приложение № 3
 Център за спешна медицинска помощ приложение № 4
1.3.2. Доброволни формирования приложение № 5
1.3.3. Сили и средства на юридически лица и еднолични търговци приложение № 8
Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна
система, участващи в спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи в
района на бедствието / мястото на намесата / се извършва от ръководител на място.
Ръководител на място е началника на ОУ „ПБЗН” или оправомощено от него
длъжностно лице.
Предаване на информация между органите на изпълнителната власт и между
съставните части на ЕСС при подготовка за реагиране и при провеждане на СНАВР се
осъществява и чрез комуникационно-информационната система за управление при
кризи.
За успешното провеждане на СНАВР чрез ОУ ПБЗН се организира непрекъснато
взаимодействие със съставните части на единната спасителна система. За
своевременното и ефективно координиране на спасителните и аварийни дейности се
оповестяват чрез дежурен ОЦ членовете на звеното за информация, анализ и оценка на
възникналото бедствие.
Взаимодействието се извършва непрекъснато за целия период на провеждане на
СНАВР в зоната на бедствието чрез ръководителя на място.
При провеждане на СНАВР ръководителят на място има право да:
1. забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;
2. нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;
3. разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни
работи, теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от
тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие;
4. поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или
материална помощ;
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5. създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите
екипи от единната спасителна система;
6. раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни
ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.
При провеждане на СНАВР ръководителят на място координира:
1. реда за влизане на формированията в районите (обектите) за провеждане
на СНАВР.
2. последователността на действие при устройването на проходите в
разрушенията и редът за преминаване на формированията през тях.
3. последователността на работа при провеждането на аварийновъзстановителните работи в зоната на бедствието.
4. реда за работа при спасяването на пострадалите.
За осигуряване на управлението и взаимодействието се използват радио,
проводни и подвижни средства за свръзка и средства за сигнализация. Използването на
различните видове свръзки зависи от конкретните условия на обстановката, при която
се изпълнява задачата.

VII. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ
ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ

1. Система за оповестяване/предупреждение в областта.
1.1. Система за оповестяване/предупреждение в областта;
При предупреждение за потенциална възможност от възникване на бедствие
подадено от Оперативен дежурен на „Ситуационен център” на МВР, териториални
структури на държавни органи и организации, юридически и физически лица,
дежурният в ОЦ изготвя предупреждение с конкретни указания за изпълнение на
мероприятия и препраща информацията до областния управител, кметовете на
общини, основните съставни части на ЕСС /ОУ „ПБЗН”, ЦСМП, ОД МВР/ и други
отговорни институции /РЗИ, ОДБХ, „В и К”, КЕЦ, МЕПР/ в зависимост от
предупреждението по утвърдения списък с адресати.
При получено съобщение за бедствие, дежурният в ОЦ незабавно:
1.
приема
и
оценява
информацията
за
възникналото
бедствие;
2. уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни
процедури;
3. уведомява органите на изпълнителната власт за възникналото бедствие;
4. включва допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на
единната спасителна система съгласно плана за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи по искане на ръководителя на място,
на кмета на общината или на областния управител.
Схеми на КИС-приложения № 13,14
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VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА
СИСТЕМА И ВРЕМЕТО ИМ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ
№

1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование
на съставната
част на ЕСС
2
Група „СД”

Подчиненост
на съставната
част на ЕСС
3
ОУ „ПБЗН”

„Мрежови
експлоатационен
подрайон” Сливен
„КЕЦ” Сливен

МИЕ

„КЕЦ” Нова
Загора
ОПУ
Общински
администрации
„Биндер”

ЕВН - Пловдив

РПС - Сливен
дежурен
РПС – Нова
Загора
Ръководител
РПС - Твърдица
Ръководител
Организатор
РПС-Котел
„Берко”
Ръководител

ЕВН - Пловдив

Средства на съставните
части на ЕСС
4
Аварийно спасителен
автомобил, МТЛБ
Специализирани
формирования
Специализирани
формирования
Специализирани
формирования
Инженерна техника
Сключени договори с
фирми за почистване
Строителна и инженерна
техника
Снегопочистваща техника
Снегопочистваща техника

Строителна и инженерна
техника

Задачи /нормативен
документ и възможности за
провеждане на СНАВР
5
Провеждане на живото
спасяващи мероприятия.
Ликвидиране на аварийни
ситуации в МВН
Ликвидирани на аварии в
МСНН
Ликвидирани на аварии в
МСНН
Разчистване на РПМ
Почистване на общинската
пътна мрежа
Разчистване на пътища

Местонахождение
6
Сливен

Начин на
Време за
оповестя- готовност за
ване
реагиране
7
8
044/633 112 1 мин

Сливен

044/667 231

Сливен

044/611 503

Нова Загора

0457/622 88

Сливен

044622 834/

Сливен

044/662 082

Сливен

044/623 812

Нова Загора

0893/332502

Твърдица

0887/959795
0889/578721
044/662 993
0888/479823
0889/263546

Почистване на РПМ
Почистване на РПМ

Разчистване на пътища

Сливен
Котел
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10.

11.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
3.

„Такси рони”

Строителна и инженерна
Спасителни операции
Сливен
044/667 320
техника
0887/754014
Домостроене ООД
Пътна и автомобилна
Сливен
0887/440769
техника
Ружа ООД
Земекопна
Сливен
0899/174268
Бул гейт ЕООД
Строителна и инженерна
Сливен
0894/499666
техника
Конструс ООД
Строителна и инженерна
Сливен
0888/715260
техника
Консорциум ЛТБ
Строителна и инженерна
Сливен
0894/460572
България ХГ ООД
техника
„Дар 55”
Строителна и инженерна
Спасителни операции
Нова Загора 0457/63 371
техника
ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ
ЦСМП - Сливен
РЗИ
Линейки – 8 бр
Оказване на спешна
Сливен
Тел. 150,
Реаномобил – 2 бр.
медицинска помощ
112
ЦСМП – Нова Загора РЗИ
Линейки – 4 бр.
Оказване на спешна
Нова Загора Тел. 150
медицинска помощ
112
ЦСМП – Котел
РЗИ
Линейки – 2 бр.
Оказване на спешна
Котел
Тел. 150
медицинска помощ
112
ЦСМП –Твърдица
РЗИ
Линейки – 2 бр.
Оказване на спешна
Твърдица
Тел. 150
медицинска помощ
112
ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПСИХОЛОГИЧНА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ И НА СПАСИТЕЛНИТЕ ЕКИПИ
РЗИ
МЗ
Екип психолози
Оказване на психологична
Сливен
044/624 093
помощ
БЧК
Екип психолози
Оказване на психологична
Сливен
044/625 133
помощ
ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ
Група „СД”
ОУ „ПБЗН”
Аварийно спасителен
Издирване и спасяване
Сливен
044/633 112
автомобил
Спасителен отряд 23 БЧК
Издирване и спасяване
Сливен
0899/888831
– Планиннска
16

1 мин
1 мин
1 мин
1 мин

1 мин.

4.
2.

3.
4.

спасителна служба
Алпийски клуб
„Мрежови
експлоатационен
подрайон” Сливен
„КЕЦ” Сливен
„КЕЦ” Нова
Загора

Издирване и спасяване
Сливен
ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
МИЕТ
Специализирани
Възстановяване на
Сливен
формирования
инфраструктурата
ЕВН - Пловдив
ЕВН - Пловдив

Специализирани
формирования
Специализирани
формирования

Възстановяване на
инфраструктурата
Възстановяване на
инфраструктурата
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0888/843006
044/667 231

Сливен

044/611 503

Нова Загора

0882/834368
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