ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ
І.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА
Пожарът е процес на горене, който не удовлетворява обществени и лични
потребности. Най-често възниква в резултат на целенасочена човешка дейност,
средства за производство, или при определени външни условия. Неговите опасни
фактори - температурното и токсично въздействие върху човека, разрушаването на
конструкцията на сградата и съоръженията, унищожаването на селскостопанската
продукция и горите имат отрицателни икономически и социални последствия.
В прогнозата на вероятната пожарна обстановка в областта са използвани
следните характеристики:
Степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията - това е свойство на
сградата и съоръженията да запазят целостта си и ограничават разпространението на
огъня в техния обем.
Категория на производство - определя се от технологията на производствения
процес, създаващ предпоставки за възникване на пожар или експлозии.
Характер на застрояването.
Пожарите се делят на единични и непрекъснати /масови/. На територията на
общината с изключение на общинските центрове и горите, могат да възникнат само
единични пожари. Опасността от тях е най-вече от токсичните вещества, които ще се
отделят при пожар в складовете за пестициди, химически препарати, авто и ж.п.
цистерни.
Масови пожари могат да възникнат в:
-“Петролна база”- Сливен към ДА ДРВВЗ - вследствие на пожара, горящата
течност ще се разлее по територията на обекта и под действието на определени
климатични условия ще се пренесе към жилищните квартали, или промишлената зона.
-Газопровода преминаващ през централната градска част на Сливен. Същия е с
диаметър на тръбата 130 мм и налягане 6 атм. Уязвими места на газопровода са
неговите открити преминавания покрай коритото на р.Асеновска в районите на
“Клуцохорски” мост, “Дамарски” мост и товарна ж.п.гара.
- Пожари са възможни и на територията на гр.Нова Загора, вследствие на авария
в разпределителния газопровод, захранващ домакинствата в града с природен газ.
- Продуктопровода от “Нефтохим”, трасето на който минава северно от гр.Нова
Загора. Диаметъра на тръбопровода е 1040 мм, а работното налягане е 40 атм. Найблизката станция за спиране на продуктопровода в случай на авария е в гр.Карнобат.
Най-уязвим в случай на авария е квартал VІ, който се намира най-близко до
продуктопровода и има опасност за хората и сградите.
- Фирмите “Миролио-България”, “Декотекс”, “Аглика”-Твърдица - вероятността
за масови пожари е малка, но гъстотата на застрояване и липсата на достатъчно вода ще
усложнят пожарогасенето. Сериозна опасност за населението, работниците и
служителите и противопожарните органи представляват отделящите се продукти в
резултат на горенето на текстилните материали - СО2, СО, циановодород и неговите
съединения, фосген и други.
Във фирмите от зърнено-фуражната и мелничарска промишленост - “Фуражен
завод” - Сливен, “Мелничен комплекс”Сливен, “Градус 3” -Нова Загора, при пожар, е
възможно да се образува взривоопасна концентрация в бункерите за брашно.
- Фирма “ЕСИ”ООД - Сливен - в изградените инсталации и складове за
производство и съхранение на сгъстени газове. При пожар е възможен взрив,
вследствие на което ще бъдат засегнати съседните административни и производствени
сгради, а така също и съседните жилищни квартали. Единични пожари могат да
възникнат във всички обекти, където се използват или съхраняват горими материали и
суровини.
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- Тежка пожарна обстановка ще се създаде в хотел “Сливен”-гр.Сливен,
хотел”Яница”-гр.Нова Загора и високите жилищни сгради, поради невъзможността от
бърза евакуация на хората от горните етажи. На територията на областта няма
необходимите съоръжения за осъществяване на тази дейност.
- Реална опасност от избухване на пожар представлява старата част на гр.Котел,
в която има много сгради, къщи-музеи, които са исторически и културни паметници,
построени предимно от дървени материали и е възможно изпепеляване на целия
квартал.
- Масови горски пожари са възможни, особено през сухите летни месеци в
планинската част на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
- Пожари могат да възникнат и в селскостопанските дворове, складове с фуражи,
насаждения с пшеница, ръж, ечемик и други. По време на тяхната зрелост и в
естествените ливади на територията на областта.
Списък на производствени и обществено-обслужващи сгради по смисъла на чл.36 от
ЗЗБ на територията на област Сливен-приложение № 30

ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
БЕДСТВИЯ.
В прогнозата на вероятната пожарна обстановка в областта са използвани
следните характеристики:
- Степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията – това е свойство на
сградата и съоръженията да запазят целостта си и ограничават разпространението на
огъня в техния обем.
- Категория на производство – определя се от технологията на производствения
процес, създаващ предпоставки за възникване на пожар или експлозии.
- Характер на застрояването.
- Пожарите се делят на единични и непрекъснати /масови/. На територията на
общината с изключение на общинските центрове и горите, могат да възникнат само
единични пожари. Опасността от тях е най-вече от токсичните вещества, които ще се
отделят при пожар в складовете за пестициди, химически препарати, авто и ж.п.
цистерни.
1. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и
съоръжения имащи отражение върху повече от една община.
1.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти в областта, за които
е необходимо изготвяне на експертизи;
- Горски и полски масиви;
- Газопровод и продуктопровод.
1.2. 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.
2. 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.
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На територията на областта няма изградени системи за наблюдение и ранно
предупреждение.
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 пожар-приложение №29
4. Дейности за намаляване на риска.
Намаляването на риска за живота и здравето на населението, земеделските и
горски територии, икономиката на общината и личната собственост на гражданите
обуславя необходимостта от предприемане на цялостна система от превантивни мерки
за повишаване на пожарната безопасност и борба с пожарите, модернизация и
изграждане на системите за ранно предупреждение и подготовка на силите за реагиране
и населението при критична ситуация.
По време на пожароопасния сезон в горите и кампанията за прибиране и
съхранение на зърнената реколта се провеждат следните мероприятия:
Организация и провеждане на инструктаж на всички участници в кампанията за
запознаване със задълженията им и изискванията на Наредба № Iз-1053 от 19 април
2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в
земеделските земи - ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г. под прякото ръководство на кметовете
на населени места, съвместно с представители на Районните служби „Пожарна
безопасност и защита на населението” в съответните общини и Контролно-техническа
инспекция София – представителство Сливен.
 Информиране на населението за повишената пожарна опасност в периоди на
силно засушаване и високи температури;
 Организиране наблюдение на посевите и горите чрез неподвижни и
подвижни постове през пожароопасния сезон;
 Организиране опазване на продукцията и имуществото от кражби и
разхищения под прякото ръководство на кметовете на населени места;
 Почистване и изнасяне на сухата тревна растителност в сервитутните ивици
покрай пътищата от клас I и II;
 Проверка на далекопроводите и провесите на проводниците за осигуряване
на необходимите разстояния за движение на високогабаритната техника от страна на
фирма „ЕВН България Електроразпределение” АД.
 Осигуряване противопожарна ивица от 6 м. покрай първокласни и
второкласни пътища, общинската пътна мрежа, горски насаждения, сметища, пчелини
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и гробища, от страна на селскостопанските организации, притежаващи земи и
есенници.
 Изграждане на доброволни формирования в населените места;
 Окомплектоване на изградените противопожарни депа с необходимото
оборудване. Съществуващите депа не разполагат с необходимите материали и средства
за борба с пожарите;
По време на есенно-зимния отоплителен сезон се провеждат следните
мероприятия:
 Организация и провеждане на инструктажи на длъжностните лица в здравни,
учебни и детски заведения, съвместно с представители на Районните служби „Пожарна
безопасност и защита на населението” в съответните общини относно мерките за
пожарна безопасност;
 Изготвяне на списъци на самотно живеещите, трудно подвижни и лежащо
болни граждани от кметовете на населени места и службите за социално подпомагане.
Организация и провеждане на проверки за пожарната безопасност в домовете им и
инструктажи за използване на отоплителни и нагревателни уреди, съвместно с
представители на Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението” в
съответните общини;
 Информиране на населението за мерките за пожарна безопасност при
използване на отоплителни и нагревателни уреди;
 Поддържане на противопожарното водоснабдяване при зимни условия от “В
и К”-ООД;
 Поддържане проходимостта на пътищата при зимни условия до всички
населени места.
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

-Осъществяване на ефективен държавен противопожарен контрол от
органите за пожарна безопасност и защита на населението за спазване на
правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и
експлоатация на строежи и обекти.
-Информиране на населението за възможните пожари на територията на
областта, както и за правилата за действие и поведение при възникването им.
-Анализ на получената информация и прогнозиране развитието на пожара с
цел предприемане на своевременни мерки за запазване живота и здравето на
хората.
-За минимизиране на щетите от масови пожари, е необходимо
бързо
съсредоточаване на сили и средства на Единната спасителна система (съгласно
плановете за взаимодействие) за организиране и извършване на евакуация на
всички застрашени хора и бързото ограничаване на разпространението на
пожара.
- Разработване и актуализиране на планове за гасене на пожари и планове за
евакуация; практическо проиграване на същите, съгласно изискванията на
нормативните документи.
-Защита на водоизточниците, поддържане на готовност при недостиг на
питейна вода за осигуряване на допълнителни пунктове за снабдяване с вода и
включване във водоснабдителната система на допълнителни водоизточници;
-Поддържане в добро състояние на общинските и местните пътища;
-Поддържане на непрекъснато денонощно дежурство от органите за ПБЗН;
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-Организиране на експертни и проектантски екипи за участие в работата по
планиране на защитата и инженерното осигуряване на пожарогасителните,
спасителни и аварийни дейности.
-Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на
сгради предварително избрани за тази цел от общините, изграждане на
палаткови лагери); Оценка на наличното оборудване и недостигащото; Разчет на
недостигащото оборудване;
-При масови пожари се вземат бързи мерки за първа помощ на тежко
пострадалите хора чрез наличните екипи за бърза помощ. Останалите без
подслон хора се настаняват в обществени сгради. Със средства от бюджета се
доставя храна, одеяла и друго от първа необходимост. Незабавно се пристъпва
към доставка на строителни материали, мобилизират се наличните строителни
групи към момента и започва възстановяването на засегнатите сгради.
IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И
ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
1. При временно извеждане на населението от една община в друга община на
областта при бедствие.
1.1. Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане;
Областният управител организира, координира и контролира процеса на
подпомагане и възстановяване при бедствия, 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. Случаи, в които се разпорежда временното извеждане:
При възникване на масови пожари, застрашаващи населението.
2. Места за временно настаняване на населението от една община в друга
община на областта при бедствие.
2.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване /използване на
сгради предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери/приложение № 11
2.2. Длъжностно лице от областта, отговорно за осигуряване на недостигащото
оборудване.
Отговорността за осигуряване недостигащото оборудване и обобщаване
заявките на общините, при налагане временно извеждане и настаняване на
населението е на Директор на дирекция „Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността” и Директор на дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.
3. 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 група „СД”, склад „Динамо”, база „Селиминово”;
- община Нова Загора – склад на Гражданска защита;
- община Котел – склад на Гражданска защита;
- община Твърдица – склад на Гражданска защита;
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4. 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.
4.1. Отговорни длъжностни лица, координиращи нуждите от храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и др.
Директор на РЗИ и Директор на областна дирекция „Земеделие”.
4.2. 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.
5. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две и
повече бедстващи общини.
5.1. Длъжностни лица от Областно пътно управление, отговорни за организиране
и координиране на дейностите по разчистването.
Директор на Областно пътно управление
5.2. Регистър на наличната техника и местонахождението и, съгласно
приложение № 9
5.3. Друга налична техника на разположение на областния управител и
местонахождението и, съгласно приложение № 8
6. Организация на комуникациите в областта.
6.1. 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.
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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.
6.2.
6.3.
6.4.

Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с
околния свят;
Телефонен указател, позивни и e-mail адреси на отговорни институции и
длъжностни лица; приложение № 2
Длъжностно лице от областта, координиращо комуникациите по време на
бедствие - Началник служба “Кабелни мрежи”

7. Законност и ред.
7.1. 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
7.2. Ред и координация/съгласуване на дейността на специализираните
изпълнителни органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и
законността;
 Отцепване на района, застрашен от пожара;
 Подпомагане извеждането на хора и животни от застрашените райони;
 Съдействие на специализираните органи за ПБЗН при извършване на
пожарогасители и аварийно-спасителни работи и ликвидиране на последствията;
 Съдействие за оказване на първа помощ на пострадалите.
8. 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”.
9. Транспорт при повече от една бедстваща община.
9.1. Длъжностни лица от областна администрация, координиращи осигуряването
на транспорта - Зам. Областен управител – с ресор „Защита при бедствия” и
Главен секретар на областна администрация
9.2. 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; приложение № 10
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10. Здравеопазване.
10.1. Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ Директор на РЗИ.
10.2. Приложение : План за дейността на РЗИ по защитата и медицинското
осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи-раздел
пожари.
11. Въстановяване на услугите и инфраструктурата на областта.
11.1. Длъжностно лице от областна администрация, координиращо дейностите по
възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите
средства – Главен секретар на областна администрация, Директор на
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на
собствеността, Началник отдел „Регионално развитие”
11.2. 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.
12. 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”.
13. 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.
№ Наименование на Подчиненост
Средства на съставните
Задачи /нормативен
Местонасъставната част
на съставната
части на ЕСС
документ и възможности за
хождение
на ЕСС
част на ЕСС
провеждане на СНАВР
1

2

3

4

5

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.

Сектор „ППДК”

2.

Група „ДПК”

3.

Служител „ДПК”

3.

Служител „ДПК”

3.

Служител „ДПК”

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
ОУ „ПБЗН”
Лек автомобил
Извършване на държавен
Сливен
044/644 360
противопожарен контрол и
превантивна дейност
ОУ „ПБЗН”
Лек автомобил
Извършване на държавен
Сливен
044/644 356
противопожарен контрол и
превантивна дейност
ОУ „ПБЗН”
Лек автомобил
Извършване на държавен
Нова Загора 0457/62 845
противопожарен контрол и
превантивна дейност
ОУ „ПБЗН”
Лек автомобил
Извършване на държавен
Котел
0453/424 45
противопожарен контрол и
превантивна дейност
ОУ „ПБЗН”
Лек автомобил
Извършване на държавен
Твърдица
0454/424 04
противопожарен контрол и
превантивна дейност
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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 с 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 Началникът на ОУ „ПБЗН” или оправомощено от него
длъжностно лице.
Координацията се осъществява чрез Оперативния център, който изпълнява следните
дейности:
- приема и оценява информация за мащабите на пожара;
- уведомява компетентните съставни части на ЕСС и координира понататъшната дейност;
- уведомява Областния управител;
- включва допълнителни сили и средства на основните и други съставни части
на ЕСС по искане на ръководителя на място, кмета на общината или на
областния управител;
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 интегрираната информационна система на МВР.
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;
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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;
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.
Координацията на съставните части на единната спасителна система се
осъществява чрез оперативните центрове на Главна дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" - МВР."
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и
аварийно-възстановителните работи.
Ръководителят на място:
1. след получаването на сигнала от ОЦ отива на мястото на намеса и започва
изпълнение на дейностите съгласно плана.
2. извършва оценка на обстановката и уточнява възможностите на наличните
сили и необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;
3. уточнява екипите за наблюдение, връзката с тях и предварително
уговорените сигнали за опасност;
4. подържа постоянна връзка с ОЦ, като докладва за обстановката, получава
информация за хидро-метеорологичните прогнози и осъществява координация с
местните власти и останалите части на единната спасителна система;
5. при пристигане на допълнителни екипи ги въвежда в обстановката и им
поставя конкретни задачи;
6. при необходимост разделя района за работа на сектори и участъци и
определя техните ръководители;
7. организира извършването на инструктаж на място;
8. при подаване на сигнал за опасност от наблюдателите незабавно
прекратява операцията и взема мерки за извеждане на спасителите на безопасно място;
9. при необходимост (продължителни операции) води дневник на операцията
в които се записват участвалите екипи и техните ръководители, продължителността на
смените, смените на ръководителите и др.;
10. при необходимост сформира щаб на ръководителя на място
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
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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.
1.2. Схеми за оповестяване, съгласно приложение № 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
№ Наименование на Подчиненост
Средства на съставните
Задачи /нормативен
МестонаНачин на
Време за
съставната част
на съставната
части на ЕСС
документ и възможности за
хождение
оповестя- готовност
на ЕСС
част на ЕСС
провеждане на СНАВР
ване
за
реагиране
1
2
3
4
5
6
7
8
СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
1. РС „ПБЗН”
ОУ „ПБЗН”
Аварийно спасителен
Провеждане на аварийно
Сливен
Тел. 160
1 мин.
автомобил
спасителни дейности
2
Група СД
ОУ „ПБЗН”
Аварийно спасителен
Провеждане на аварийно
Сливен
044/670 003 1 мин.
автомобил
спасителни дейности
ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ
1. ЦСМП - Сливен
РЗИ
Линейки – 8 бр
Оказване на спешна
Сливен
Тел. 150
1 мин
Реаномобил – 2 бр.
медицинска помощ
2. ЦСМП – Нова
РЗИ
Линейки – 4 бр.
Оказване на спешна
Нова Загора Тел. 150
1 мин
Загора
медицинска помощ
3. ЦСМП – Котел
РЗИ
Линейки – 2 бр.
Оказване на спешна
Котел
Тел. 150
1 мин
медицинска помощ
4. ЦСМП –Твърдица РЗИ
Линейки – 2 бр.
Оказване на спешна
Твърдица
Тел. 150
1 мин
медицинска помощ
5. МБАЛ „Д-р
РЗИ
Линейки – 6 бр.
Оказване на спешна и
Сливен
044/611 700
Ив.Селимински”
Леглови фонд - 550
специалицирана медицинска
помощ
6. МБАЛ „Хаджи
РЗИ
Линейки – 2 бр.
Оказване на спешна и
Сливен
044/618 000
Димитър”
Леглови фонд - 170
специалицирана медицинска
помощ
7. СБАЛББ-Сливен
РЗИ
Линейки – 2 бр.
Оказване на спешна и
Сливен
044/667 402
Леглови фонд - 75
специалицирана медицинска
667 694
помощ
8. СХБАЛ“Амб.Паре” РЗИ
Линейки – 1 бр.
Оказване на спешна и
Сливен
044/662 524
ЕООД
Леглови фонд - 25
специалицирана медицинска
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МБАЛ "Царица
Йоанна"- ЕООД
Сливен
10. МБАЛ "Военна
болница - Сливен
към ВМА
9.

11. “Специализирана
АГ болница за
активно лечение -"
Ева ” ЕООД гр.
Сливен
12. МБАЛ “Св. П.
Българска”
13.
14.

15.

16.

1.
2.

1.

РЗИ

Линейки – 1 бр.
Леглови фонд - 60

ВМА

Леглови фонд - 100

Леглови фонд - 38

РЗИ

помощ
Оказване на спешна и
специалицирана медицинска
помощ
Оказване на специализирана
медицинска помощ
Оказване на медицинска
помощ

Линейки – 5 бр.
Леглови фонд - 120

Сливен

044/663 113

Сливен

044/667 402
667 166

Сливен

044/667 074

Оказване на спешна и
Нова Загора 0457/620 64
специалицирана медицинска
помощ
М Ц-1
РЗИ
Линейки – 1 бр.
Оказване на спешна
Нова Загора
медицинска помощ
МБАЛ “Проф.Д-р
РЗИ
Линейки – 2 бр.
Оказване на спешна и
Котел
0453/26-95
В. Цончев” ЕООД
Леглови фонд - 70
специалицирана медицинска
24-26
помощ
„СБР-ЕООД”
РЗИ
Линейки – 1 бр.
Оказване на спешна и
Котел
0453/21 94
Котел
Леглови фонд - 55
специалицирана медицинска
помощ
МЦ Твърдица
РЗИ
Линейки – 1 бр.
Оказване на спешна
Твърдица
медицинска помощ
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
ОВЛАДЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИНЦИДЕНТИ
РИОСВ – Стара
МОСВ
Подвижна лаборатория
Извършване на обследване и Стара
042/692 200
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Загора
2.

РИОСВ - Бургас

МОСВ

Подвижна лаборатория

3.

РЗИ - Сливен

МЗ

Стационарна лаборатория

4.

група”СД”

ОУПБЗН

Автомобил за радиационна
и химическа защита
АРС - 12

1.

Център за
подготовка на
танкови
подразделения

МО

1.

РС „ПБЗН”

ОУ „ПБЗН”

2.

Група СД

ОУ „ПБЗН”

1.

РСПБЗН-Сливен

ОУ „ПБЗН”

2.

РСПБЗН-Сливен

ОУ „ПБЗН”

3.

РСПБЗН-Нова
Загора

ОУ „ПБЗН”

анализ на състава на
атмосферния въздух и водите
Извършване на обследване и
анализ на състава на
атмосферния въздух и водите
Извършване на обследване
ни анализ на състава на
атмосферния въздух и водите
Извършване на обследване
на състава на въздуха и
ликвидиране на аварии с
отделяне на ПОВ

Загора
Бургас

056/813 200

Сливен

044/667 115

Сливен

044/633 112

ЗАЩИТА СРЕЩУ ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И БОЕПРИПАСИ
Личен състав – 6
Група за разузнаване и
Сливен
Лек автомобил – 1
унищожаване на невзривени
Линейки – 1
бойни припаси
Товарен автомобил - 1
ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ
Аварийно спасителен
Провеждане на аварийно
Сливен
автомобил
спасителни дейности
Аварийно спасителен
Провеждане на аварийно
Сливен
автомобил
спасителни дейности
ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ
3 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и Гр.Сливен
извършване на АСД при
бедствия, авари и катастрофи
3 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и Гр.Сливен
извършване на АСД при
бедствия, авари и катастрофи
2 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и Гр.Нова
извършване на АСД при Загора
бедствия, авари и катастрофи
15

044/617 122

Тел. 160

1 мин.

044/670 003 1 мин.
Тел.160

1 мин.

Тел.160

30 до 60
мин.

Тел.160

1 мин.

ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и катастрофи
5. РСПБЗН-Котел
ОУ „ПБЗН”
1 бр. пожарен автомобил
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и катастрофи
6. РСПБЗН-Котел,
ОУ „ПБЗН”
1 бр. пожарен автомобил
ЗМВР, гасене на пожари и
УПБЗН-Ябланово
извършване на АСД при
бедствия, авари и катастрофи
7. РСПБЗН-Котел
ОУ „ПБЗН”
2 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и катастрофи
8. РСПБЗН-Твърдица ОУ „ПБЗН”
1 бр. пожарен автомобил
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и катастрофи
9. РСПБЗН-Твърдица ОУ „ПБЗН”
2 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и катастрофи
10. група „СД”
ОУ „ПБЗН”
Аварийно спасителен
Ограничаване и ликвидиране
автомобил
на горски и полски пожари
10. Доброволни
Кметове на
Състава е съгласно
Ограничаване и ликвидиране
формирования
населени места приложение №6
на горски и полски пожари
11. Модул от в. ф.
МО
Състава е съгласно
Ограничаване и ликвидиране
22 220
приложение №7
на пожари
ВРЕМЕННО ИЗВЕЖДАНЕ
1. Кметове на общини
Транспортни средства
Временно извеждане
4.

РСПБЗН-Нова
Загора

ОУ „ПБЗН”

2 бр. пожарни автомобили
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Гр.Нова
Загора

Тел.160

30 до 60
мин.

Гр.Котел

Тел.160

1 мин.

С.Ябланово

Тел.160

1 мин.

Гр.Котел

Тел.160

30 до 60
мин.

Гр.Твърдица Тел.160

1 мин.

Гр.Твърдица Тел.160

30 до 60
мин.

Сливен

Сливен
Сливен
Нова Загора
Котел
Твърдица

044/633 112 1 мин.
30 до 60
мин.
044/617 122 По план на
к-р в.ф.
044/622 221
0457/621 23
0453/20 30
0454/23 11

