ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
І.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА
Земетресение - е сеизмично явление, свързано с движение на възникнали
размествания, или разкъсвания в земните недра, вследствие съществуващите
напрежения.
Територията на областта попада към Средногорския район в МаришкоТунджанската зона. Има дължина 50-100 км. с магнитуд 7,1-7,5 по скалата на Рихтер и
интензивност VІІІ-ма степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник.
Очертават се три разломни района с осови линии: Казанлък-Сливен, Нова
Загора-Котел и Стара Загора-Твърдица.
При земетресение с магнитуд 7,1-7,5 по Рихтер ще се създаде сложна
обстановка. Ще бъдат разрушени:
В Община Сливен
Жилищни сгради
- до 2 етажа - около 9050 броя;
- над 2 етажа - около 1100 броя;
Загубите сред населението ще бъдат около 10 000 души, от които около 5175
души - безвъзвратни.
Пътни съоръжения
Надлезите на път І-6 (София-Бургас). Вследствие на разрушаването им ще бъде
прекъснато движението по пътя. Има удобни обиколни пътища.
- Моста на р.”Тунджа” на път ІІ-66 (Сливен-Нова Загора).
- Моста “Кироолу” на път ІІ-53 (Сливен-Бяла).
- Моста при с.Крушаре на път ІІ-53 (Сливен-Ямбол).
- Поради активизиране на свлачищата ще бъдат затворени пътищата ІІ-53
(Сливен-Бяла-Стара река); път ІІ-488 (Сливен-Ичера); II-48 Котел - Омуртаг, почти
всички пътища от четвъртокласната пътна мрежа в планинската част на общината.
Комунално-енергийни мрежи
ВиК мрежи
Външните водопроводи (420км.) и водоемите за гр.Сливен са така разположени,
че позволяват взаимна заменяемост.
Излезлите от строя помпени станции могат да бъдат изолирани.
Водоснабдяването на гр.Сливен ще се осъществява основно от гравитачните
водоизточници - яз.”Асеновец”,“Гюр чешма”, “Асеновец” и “Манастирска река”.
Водоснабдяването на кметствата ще се осъществява основно от гравитачните
системи и изградените кладенци.
Електрически мрежи
- Електропроводите високо напрежение.
Електропроводите 110 kV - “Жеравна”, “Калояново”, “Панайот Хитов”,
“Петрол” ще понесат сериозни щети. Възможни са частични и пълни повреди по
основните подстанции 110/20 kV - “Сливен-градска”, “Индустрия”, “ТЕЦ”, “Комуна”.
Повреди ще получат и 20 киловолтовите мрежи, както на територията на града, а
така също и в кметствата в общината.
Вследствие на земетресението и скъсаните открити ел.проводници ще възникнат
редица огнища на пожари на територията на общинския център и кметствата. Ще се
образуват редица вторични огнища на поражение – авария в амонячните инсталации на
“Тирбул”ЕООД. Ще се наруши целостта на газопровода и продуктопровода, аварии в
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газостанциите на фирмите, доставящи газ за битови нужди на населението, пожари във
фирмите на текстилната промишленост, изтичане на петролни продукти от “Петролна
база” Сливен и опасност от пожари в тях. Ще се създаде сложна епидемиологична
обстановка на територията на града и общината.
Възможни са повреди в техническите съоръжения на яз.”Жребчево” и
яз.”Асеновец”, вследствие на което ще възникне частично или пълно наводнение в
заливните им зони. При силна сеизмична активност (Магнатуд 7,1 - 7,5 по Рихтер) се
очаква да се получат и разрушения в обектите на селското стопанство (частни и
колективни). Ще бъдат нанесени значителни загуби на животновъдството и
растениевъдството в област Сливен.
Не на последно място трябва да се отчете и масовата психоза, която ще обхване
населението. Ще се увеличат грабежите и мародерствата. Населението ще бъде
обхванато от смут и паника в почти всички селища от областта. Ще бъдат нарушени
телефонните свръзки, което допълнително ще усложни обстановката в цялата област.
В Община Нова Загора
Жилищни сгради
- До 2 етажа - около 3428 броя;
- Над 2 етажа - около 1300 броя;
Загубите сред населението ще бъдат около 3600 души, от които около 1620 души
безвъзвратно.
Пътни съоръжения
- Моста на р. “Тунджа” в село Баня;
- Надлеза на ж.п. гара Нова Загора - Любенова махала;
Комунално-енергийни мрежи
Ще излязат от строя помпените станции от системата на:
- Помпена станция Баня;
- Помпена станция Червенаково;
- Помпена станция “Депсизи”;
- Помпени станции от кметствата на Община Нова Загора;
Електрически мрежи
Електропроводи 220 kV и 110 kV
Основните електропроводи 220 kV “Хемус” и “Стара планина” от ТЕЦ-2 за
Г.Оряховица и 110 kV “Чаталджа” от ТЕЦ-2 за подстанция Нова Загора, ще излязат от
строя.
Повреди ще получат и 20 киловолтовите мрежи в общинския център и
кметствата в общината.
Вследствие земетресението ще възникнат редица вторични огнища на
поражение. Поради нарушаване на газопроводна мрежа в Общинския център, ще
възникнат масови огнища на пожари в домакинствата потребляващи природен газ, а
така също и огнище на замърсяване и заразяване с ПОВ /амоняк/ във фирма
“Сердика”АД.
В Община Котел
Жилищни сгради
- Жилищни сгради на два етажа - около 3250 броя;
- Над два етажа - около 1250 броя;
Загубите сред населението ще бъдат около 3850 души от които безвъзвратно 1520 души.
Пътни съоръжения
Сериозно ще бъде нарушена пътната мрежа в района на Общината, път І-7
(Зимница-Петолъчката-Мокрен), път ІІ-48 (Омуртаг-Котел-Мокрен), път ІІІ-488

2

(Сливен-Ичера-Градец), път ІІІ-483 (Тича-Ябланово), а така също почти всички пътища
от четвъртокласната пътна мрежа в общината, поради активизиране на свлачищата.
Мостовете на р.Луда Камчия и р.Нейковска на път ІІ-48 и мостовете в м.Демир
капия и Томовия мост на същия път. Ще се активизират свлачищата в района на
гр.Котел и село Тича на път ІІ-48.
За въвеждане на сили и средства от ЕСС за отстраняване на авариите и
ликвидиране на последствията от земетресението има удобни следните обходни
маршрути:
- Котел - с.Градец през с.Нейково;
- Котел - с.Тича през с.Филаретово;
- Котел - с.Кипилово през м.Зеленич;
Комунално-енергийни мрежи и системи
В и К мрежи
Вследствие земетресение с магнитуд 7,1-7,5 по скалата на Рихтер ще бъдат
сериозно повредени и ще излязат от строя, поради прекъсване на ел.захранването, или
разрушаване редица помпени станции както следва:
- Помпена станция гр.Котел;
- Помпена станция с.Жеравна;
- Помпена станция с.Малко село;
- Помпена станция с.Филаретово;
- Помпена станция с.Стрелци;
Ще бъдат нанесени частични или пълни разрушения на водопроводните мрежи и
системи на гр.Котел, което ще затрудни водоснабдяването на града. Снабдяването с
вода до населението ще се извърши по гравитачен начин, като се използват
естествените водоизточниците в града и около него. Кметствата от общината също ще
се снабдяват по гравитачен начин, при спазване на санитарно-хигиенични изисквания.
Електрически мрежи
Електропроводи високо напрежение
Електропроводите 110 kV - „Жеравна” и „Морава”, ще бъдат сериозно
повредени и разрушени.
Вследствие земетресението и скъсаните ел.проводници ще възникнат редица
вторични огнища на поражение. Пожари ще избухнат във фирмите “Бида”ООД и
„Демет” с. Тича работещи предимно с иглолистна и широколистна дървесина.
В Община Твърдица
Жилищни сгради
- Жилищни сгради на два етажа- около 1950 броя;
- Над два етажа - около 650 броя;
Загубите сред населението ще бъдат около 2650 души, от които безвъзратно
1120 души.
Пътни съоръжения
Сериозно ще бъде нарушена пътната мрежа в района на Общината. Пълни и
частични разрушения ще получат надлезите и мостовите съоръжения по главен път І-6
(София-Бургас). Движението ще се извършва по обиколни пътища. Поражения ще
получи и пътната мрежа по път ІІІ-534 (Елена-Твърдица-Нова Загора), а така също и
четвъртокласните пътища в Общината.
Ще се активизират свлачищата на път ІV-53034 (Бяла-Чумерна), по продължение
на този път има няколко свлачища. В този участък няма удобни обиколни пътища.
Комунално-енергийни мрежи и системи.
В и К мрежи
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Вследствие на земетресение с магнитуд 7,1-7,5 по скалата на Рихтер ще бъдат
сериозно повредени и ще излязат от строя, поради прекъсване на ел.захранването, или
разрушаване помпените станции : “Твърдица”, “Сборище”, “Шивачево” и
“Червенаково”.
Ще бъдат нанесени частични или пълни разрушения на водопроводните мрежи и
системи на гр.Твърдица и другите кметства от Общината, което ще затрудни
населението от общинския център и принадлежащите му селища. Снабдяването с вода
ще се извърши по гравитачен начин, като се спазват санитарно-хигиенните изисквания.
Електрически мрежи
Електропроводи високо напрежение
Електропроводите 220 kV - “Хемус” и “Стара планина” ще бъдат сериозно
повредени и разрушени, а така също ел.провода 110 kV от подстанция “Твърдица” до
подстанция “Сливен”. Значителни щети ще понесе и подстанция “Твърдица” - 220 kV
/110/20 kV .
Вследствие земетресението и скъсаните ел.проводници ще възникнат вторични
огнища на поражение. Пожари ще възникнат във фирма “Аглика”, използваща
естествени и изкуствени текстилни материали.
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
БЕДСТВИЯ.
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.
1.

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, както и система
за ранно предупреждение и оповестяване на населението.
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
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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 земетресения-приложение № 15
4.
Дейности за намаляване на риска.
Спазване на териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други
технически мерки с цел предотвратяване или намаляване на вредните последици от
бедствия и улесняване на защитата и провеждането на спасителните операции и
прилагането им при устройството на територията, строителството и експлоатацията
на съоръженията и инфраструктурата.
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
При земетресение, при което има комбинирана зона на поражение - разрушения,
затрупвания, хора под развалините, разрушаване на елементи от комуналноенергийната мрежа, пожари, замърсяване с промишлени отровни вещества,
създаване на огнища на замърсяване от радиоактивни източници, наводнения,
активиране на свлачища, прекъсване на комуникации, голям брой поразени хора и
такива, останали без домове, възможност от биологично заразяване, създаване на
предпоставки за възникване на епидемии и други, се провеждат спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи.
В зоната на поражение от земетресение СНАВР се провеждат във взаимодействие с
основните съставни части на единната спасителна система.
Най-напред в района на заметресението влизат специализирани разузнавателни
групи, които определят характера и мащаба на разрушенията, приблизителния брой
на затрупаните хора, най-късите и безопасни пътища за движението на спасителните
екипи, наличието на пожари и наводнения на отделни обекти, състоянието на
електрозахранването и комунално-енергийната мрежа.
Извършва се разузнаване за определяне на:
1. маршрути за предвижване до зоната на поражение;
2. местата за устройване на странични и магистрални проходи;
3. местата на сградите с масово пребиваване на хора и тези, в които незабавно трябва да
започнат издирвателни и спасителни работи;
4. степента на разрушение на елементите от комунално-енергийните мрежи (КЕМ) и
вторичните поражения, които са предизвикали;
5. огнищата на пожари;
6. наличието на замърсяване с радиоактивни източници, ПОВ, причинители на
биологично заразяване;
7. сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване;
8. наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във въздуха над
допустимите стойности;
9. състоянието на пътища и пътни съоръжения;
10. състоянието на хидротехнически съоръжения;
11. състоянието на хвостохранилища;
12. състоянието на жп мрежа, летища и пристанища;
13. местата, удобни за развръщане на ВПСП;
14. подходящи места за съхранение телата на загиналите;
15. местата на вертолетните площадки;
16. местата за устройване на палаткови лагери;
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17. местата за развръщане на походни кухни;
18. пунктовете за раздаване на храна, вода, медикаменти и други;
19. местата за развръщане на полеви болници;
20. степента и характера на разрушенията;
21. наличието на живи хора под разрушенията;
22. възможността за използване на различните видове средства за комуникация;
23. местата, удобни за развръщане на пунктове за управление (ПУ);
24. откриването на проекти, схеми, чертежи или друга подобна информация за
разрушените сгради;
25. оцелелите, които могат да дадат полезна информация;
26. състоянието на епидемиологичната обстановка;
27. удобните места за развръщане на пропускателни пунктове от и към зоната на
поражение;
28. наличието на социални заведения, които биха могли да функционират и изпълняват
задачи по ликвидиране на последствията;
29. наличието на обекти, на които незабавно трябва да се осигури охрана;
30. състоянието на посолства и сгради, в които пребивават чужденци;
31. състоянието на обекти, които биха могли да предизвикат екологично замърсяване
на околната среда;
32. състоянието на социални заведения за пребиваване на хора с психични увреждания,
възрастни, деца, лишени от родителски грижи, места за лишаване от свобода;
33. състоянието на обекти от национално значение.
В района на разрушенията специализираните групи установяват връзка със
затрупаните хора и изясняват състоянието им, като определят най-удобните места за
разкриване развалините и извличане на пострадалите.
Преценява се възможността за използване на механизирани средства и провеждане
на взривни работи.
В промишлените предприятия и фирми /“Тирбул”, “Сердика”, “Вини”, “Деметра”,
“Миролио България”, Петролните бази и др./ се проверява състоянието на съдовете
под налягане, резервоарите с химични и горивосмазочни материали, които могат да
нанесат поражение на обекта или на по-големи площи. Проверява се състоянието на
съдовете и тръбопроводите, в които има взривоопасни и запалителни вещества.
Прави се обход и оглед на трасетата на продуктопровода и газопровода,
преминаващи през територията на областта, като се обърне особено внимание на
откритите преминавания над река Тунджа в района на село Самуилово, както и в
град Нова Загора.
При оглед на комунално-енергийната мрежа и енергозахранването трябва да се
определи мястото на аварията, обема на работата, силите и средствата за
локализирането й.
Проверява се състоянието на източниците за водоснабдяване и се преценява обема
на работата по възстановяването им. Ако е необходимо определят се местата за
временно водоснабдяване и се организира снабдяване на населението с вода чрез
водоноски и други подходящи средства.
Въз основа на събраните данни от специализираните разузнавателни групи за
обстановката в района на земетресението Областният управител /Кметът на
съответната община/ взема решение за извършване на спасителни и аварийно-
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възстановителни работи. Решението се докладва във висшестоящата комисия.
Председателят на комисията свежда решението до изпълнителите.
След това в района на разрушенията влизат инженерните формирования, които
правят пътища и проходи към пострадалите сгради. Развалините се разчистват с
булдозери, кранове товарачи и друга техника, съгласно Приложение №
Основните усилия се насочват за провеждане на спасителните мероприятия в найсилно пострадалите райони, в сградите с масово пребиваване на хора, във високите
жилищни сгради и за предотвратяване на вторични огнища на поразяване от ПОВ.
Провеждат се и редица дейности по защитата на животните и растенията.
Спасителните работи започват непосредствено след възникването на на
земетресението чрез оказване на помощ и самопомощ от оцелелите и леко
пострадали граждани и се провеждат до пълното им завършване.
За бързо и ефективно провеждане на спасителните и неотложни аварийновъзстановителни работи в зависимост мащабите на разрушения, в следствие на
земетресението и големината на населеното място, последните се разделят на
сектори /участъци/. За всеки сектор се сформира подвижен пункт за управление, от
който непосредствено се ръководят спасителните работи.

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;
Временно извеждане на населението може да се наложи при аварийна ситуация на
язовир „Жребчево” за населените места от заливната зона /1 от община Нова Загора – с.
Баня и 8 от община Сливен – с.Бинкос, с.Мечкарево, с.Самуилово, кв. Речица, ЦАО
Сливенски минерални бани, с.Панаретовци, с.Желю войвода и с.Крушаре./
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”.
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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;
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
Дежурна стая на ОбСС - Сливен
1.ТКО /технически комплект за оповестяване/
2. Стационарен телефонен пост
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3. УКВ връзка с ОСС
4. Телефонни постове към централата на МО и МВР.
5. Мобилен тел – GSM .1.Радиовръзка със населените места от заливната
зона на яз. Жребчево .
6. Директна телефонна връзка с яз. Асеновец.
Дежурна стая на ОбСС – Нова Загора
1. ТКО /технически комплект за оповестяване/
2. Стационарен телефонен пост
3. Телефонен пост към централата на МВР.
4. Мобилен тел – GSM.
5. Телефонна връзка с яз. Жребчево.
Дежурни стаи на ОбСС Котел и Твърдица
1. ТКО /технически комплект за оповестяване/
2. Стационарен телефонен пост
3. Телефонен пост към централата на МВР.
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
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 наводнение или заливане.
Подпомагане извеждането на хора и животни от застрашените райони.
Извършване на отводнителни мероприятия.
Съдействие за оказване на първа помощ на пострадалите.
Съдействие на специализираните звена на ОУ ПБЗН при извършване на
спасителни работи и ликвидиране на последствията.

7.2.
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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
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.
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

1.

РДНСК

2.

3.

Общински съвети
за устройство на
територията
ОУ „ПБЗН”

1.

ОЦ

2.

ОСС

3.

ОбСС - Сливен

4.
5.

ОбСС – Нова
Загора
ОбСС - Котел

6.

ОбСС - Твърдица

Начин на
оповестяване

3
4
5
6
7
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
МРРБ
Недопускане въвеждане в Сливен
044/624 359
експлоатация на строежи в
нарушение на ИТП. Наредба
№ 1, 2 и 3; ЗУТ; ИТП на ГЗ
Недопускане изпълнение на
проекти без спазване на ИТП
ЗУТ, ИТП на ГЗ
МВР
Контролна
дейност
по Сливен
044/667 962
спазване на ИТП на етапи
044/662 527
проектиране и приемане.
Наредба № 1, 2 и 3; ЗУТ; ИТП
на ГЗ
ОПОВЕСТЯВАНЕ
ОУ„ПБЗН”
Оповестяване
съставните Сливен
044/633 112
части на ЕСС
ЗЗБ
Областна
Оповестяване длъжностните
Сливен
044/663 211
администрация
лица на ОА
Общинска
Оповестяване длъжностните
Сливен
044/663 066
администрация
лица на ОбА
Общинска
Оповестяване длъжностните
Нова Загора 0457/657 47
администрация
лица на ОбА
Общинска
Оповестяване длъжностните
Котел
0453/21 25
администрация
лица на ОбА
Общинска
Оповестяване длъжностните
Твърдица
0454/23 08
11

Време за
готовност
за
реагиране
8

1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин

7.

ОДМВР

администрация
МВР

8.

ОД „ПБЗН”

МВР

лица на ОбА
Оповестяване служителите на
ОДП
Оповестяване служителите

9.

ЦСМП

РЗИ

Оповестяване екипите

12

Сливен

044/644 323

1 мин

Сливен

044/644 336
044/644 483
150

1 мин

Сливен

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 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 възникналото земетресение;
- 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.
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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;
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 при земетресение.
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;
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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.
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
оповестяготовност
на ЕСС
част на ЕСС
провеждане на СНАВР
ване
за
реагиране
1
2
3
4
5
6
7
8
СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
1. Група „СД”
ОУ „ПБЗН”
Аварийно спасителен
Разчистване на разрушетия и
Сливен
044/633 112 1 мин
автомобил
устройване на проходи
2. РС „ПБЗН”
ОУ „ПБЗН”
Аварийно спасителен
Разчистване на разрушения
Сливен
160
1 мин
автомобил
3. „Напоителни
МЗХ
Строителна и инженерна
Разчистване наразрушения,
Сливен
044/622 414
системи”
техника
устройване на проходи
4. „В и К”
МРРБ
Инженерна техника,
Ликвидиране на аварийни
Сливен
044/623 465
специализирани
ситуации във
формирования
водоснабдитевната и
канализационна система
5. „Мрежови
МИЕТ
Специализирани
Ликвидиране на аварийни
Сливен
044/667 231
експлоатационен
формирования
ситуации в МВН
подрайон” Сливен
6. „КЕЦ” Сливен
ЕВН - Пловдив
Специализирани
Ликвидирани на аварии в
Сливен
044/611 503
формирования
МСНН
7. „КЕЦ” Нова
ЕВН - Пловдив
Специализирани
Ликвидирани на аварии в
Нова Загора 0457/622 88
Загора
формирования
МСНН
8. „Биндер”
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Сливен
044/662 082
техника
устройване на проходи
9. „Водстрой 98”
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Сливен
044/666 340
техника
устройване на проходи
10. СМК „Стройцем”
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Сливен
044/622 045
техника
устройване на проходи
11. „Домостроене”
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Сливен
044/662 582
16

12. „Конструс” ООД
13. „Такси рони”
14. „Дар 55”
15. „Сорико”
16. „Техномаш
инженеринг”
17. „Пътно
поддържане”
18. „Берко”
19. „Демет паркет”
20. „Кутра” АД
21. „Кутра лес”
22. „Балкан 2000”
23. „АСФА”

1.

ЦСМП - Сливен

2.

ЦСМП – Нова
Загора
ЦСМП – Котел

3.

техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Сливен
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Сливен
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Нова Загора
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Нова Загора
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Нова Загора
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Нова Загора
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Котел
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Котел
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Твърдица
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Твърдица
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Твърдица
техника
устройване на проходи
Строителна и инженерна
Разчистване на разрушения,
Твърдица
техника
устройване на проходи
ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ
РЗИ
Линейки – 8 бр
Оказване на спешна
Сливен
Реаномобил – 2 бр.
медицинска помощ
РЗИ
Линейки – 4 бр.
Оказване на спешна
Нова Загора
медицинска помощ
РЗИ
Линейки – 2 бр.
Оказване на спешна
Котел
медицинска помощ
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044/662 093
044/667 320
0457/63 371
0457/63 899
0457/63 902
0457/62 627
0453/28 33
0453/26 04
0886/861345
0454/41 17
0454/23 42
0889/578721
Тел. 150

1 мин

Тел. 150

1 мин

Тел. 150

1 мин

4.

ЦСМП –Твърдица

РЗИ

Линейки – 2 бр.

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

Твърдица

Тел. 150

5.

МБАЛ „Д-р
Ив.Селимински”

РЗИ

Линейки – 6 бр.
Леглови фонд - 550

Сливен

044/611 700

6.

МБАЛ „Хаджи
Димитър”

РЗИ

Линейки – 2 бр.
Леглови фонд - 170

Сливен

044/618 000

7.

СБАЛББ-Сливен

РЗИ

Линейки – 2 бр.
Леглови фонд - 75

Сливен

044/667 402
667 694

8.

СХБАЛ“Амб.Паре”
ЕООД

РЗИ

Линейки – 1 бр.
Леглови фонд - 25

Сливен

044/662 524

РЗИ

Линейки – 1 бр.
Леглови фонд - 60

Сливен

044/663 113

ВМА

Леглови фонд - 100

Сливен

044/667 402
667 166

Леглови фонд - 38

Оказване на медицинска
помощ

Сливен

044/667 074

РЗИ

Линейки – 5 бр.
Леглови фонд - 120

Нова Загора

0457/620 64

13. М Ц-1

РЗИ

Линейки – 1 бр.

14. МБАЛ “Проф.Д-р

РЗИ

Линейки – 2 бр.

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

МБАЛ "Царица
Йоанна"- ЕООД
Сливен
10. ББАЛ "Военна
болница - Сливен
към ВМА
9.

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

0453/26-95

1 мин

В. Цончев” ЕООД

Леглови фонд - 70

специалицирана медицинска
24-26
помощ
15. „СБР-ЕООД” Котел РЗИ
Линейки – 1 бр.
Оказване на спешна и
Котел
0453/21 94
Леглови фонд - 55
специалицирана медицинска
помощ
16. МЦ Твърдица
РЗИ
Линейки – 1 бр.
Оказване на спешна
Твърдица
медицинска помощ
ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПСИХОЛОГИЧНА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ И НА СПАСИТЕЛНИТЕ ЕКИПИ
1. РЗИ
МЗ
Екип психолози
Оказване на психологична
Сливен
044/624 093
помощ
2. БЧК
Екип психолози
Оказване на психологична
Сливен
044/625 133
помощ
ОВЛАДЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИНЦИДЕНТИ
1. РИОСВ – Стара
МОСВ
Подвижна лаборатория
Извършване на обследване и Стара Загора 042/692 200
Загора
анализ на състава на
атмосферния въздух и
водите
2. РИОСВ - Бургас
МОСВ
Подвижна лаборатория
Извършване на обследване и Бургас
056/813 200
анализ на състава на
атмосферния въздух и
водите
3. РЗИ - Сливен
МЗ
Стационарна лаборатория Извършване на обследване
Сливен
044/667 115
ни анализ на състава на
атмосферния въздух и
водите
4. Група”СД”
ОУПБЗН
Автомобил за радиационна Извършване на обследване
Сливен
044/633 112
и химическа защита
на състава на въздуха и
АРС - 12
ликвидиране на аварии с
отделяне на ПОВ
ЗАЩИТА СРЕЩУ ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И БОЕПРИПАСИ
1. Център за
МО
Личен състав – 6
Група за разузнаване и
Сливен
044/617 122
подготовка на
Лек автомобил – 1
унищожаване на невзривени
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танкови
подразделения
1.

Група „СД”

ОУ „ПБЗН”

2.

РС „ПБЗН”

ОУ „ПБЗН”

Линейки – 1
бойни припаси
Товарен автомобил - 1
ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ
Аварийно спасителен
Провеждане на аварийно
автомобил
спасителни дейности
Аварийно спасителен
Провеждане на аварийно
автомобил
спасителни дейности
Алпийско оборудване
Издирване и спасяване

Сливен

044/633 112

1 мин.

Сливен

Тел. 160

1 мин.

Спасителен отряд 23 БЧК
Сливен
0899/888831
– Планиннска
спасителна служба
4. Алпийски клуб
Алпийско оборудване
Издирване и спасяване
Сливен
0888/843006
РАДИАЦИОННА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ
И СРЕЩУ ЯДРЕНИ, ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ
1. Група „СД”
ОУ „ПБЗН”
Автомобил за
Извършване на радиационно
Сливен
044/633 112 1 мин
радиационна и химическа и химическо разузнаване и
защита
оценка на обстановката
2. РС „ПБЗН”
МВР
Пожарни автомобили
Ликвидиране на аварии с
Сливен
160
1 мин
ПОВ
ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ
1. РСПБЗН-Сливен
ОУПБЗН3 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и Гр.Сливен
Тел.160
1 мин.
Сливен
извършване на АСД при
бедствия,
авари
и
катастрофи
2. РСПБЗН-Сливен
ОУПБЗН3 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и
Гр.Сливен
Тел.160
30 до 60
Сливен
извършване на АСД при
мин.
бедствия, авари и
катастрофи
3. РСПБЗН-Нова
ОУПБЗН2 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и
Гр.Нова
Тел.160
1 мин.
Загора
Сливен
извършване на АСД при
Загора
бедствия, авари и
катастрофи
4. РСПБЗН-Нова
ОУПБЗН2 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и
Гр.Нова
Тел.160
30 до 60
3.
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Загора

Сливен

5.

РСПБЗН-Котел

ОУПБЗНСливен

1 бр. пожарен автомобил

6.

РСПБЗН-Котел,
УПБЗН-Ябланово

ОУПБЗНСливен

1 бр. пожарен автомобил

7.

РСПБЗН-Котел

ОУПБЗНСливен

2 бр. пожарни автомобили

8.

РСПБЗН-Твърдица

ОУПБЗНСливен

1 бр. пожарен автомобил

9.

РСПБЗН-Твърдица

ОУПБЗНСливен

2 бр. пожарни автомобили

МО

Личен състав – 35
Пожарен автомобил – 1
АРС – 1
Водовоз – 1
Водоноски - 2
Линейка - 1
ВРЕМЕННО ИЗВЕЖДАНЕ
Организиране временното
извеждане и настаняване на

11. В.ф .22 220 - Сливен

1.

Областна
администрация

МС

извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
Ограничаване и ликвидиране
на пожари
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Загора

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

044/617 122

Сливен

044/663 211

2.

Общинска
администрация

3.

БЧК

4.

ОДМВР

1.

Група „СД”

2.

РДНСК

3.

„Напоителни
системи”
„В и К”

4.

5.

6.

„Мрежови
експлоатационен
подрайон” Сливен
„КЕЦ” Сливен

8.

„КЕЦ” Нова
Загора
„Биндер”

9.

„Водстрой 98”

7.

10. СМК „Стройцем”

населението
Организиране временното
Съответната
извеждане и настаняване на
община
населението от общината
Раздаване на храна и облекло Сливен
и подкрепителни напитки
МВР
Леки автомобили
Отцепване на движението и
Сливен
охрана на евакуационните
райони
ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
ОУ „ПБЗН”
Аварийно спасителен
Укрепителни и
Сливен
автомобил
възстановителни дейности
МРРБ
Оценка състоянието на
Сливен
сградния фонд и даване
препоръки за СНАВР
МЗХ
Строителна и инженерна
Възстановяване на ХТС
Сливен
техника
МРРБ
Инженерна техника,
Възстановяване на
Сливен
специализирани
водоснабдитевната и
формирования
канализационна система
МИЕТ
Специализирани
Възстановяване на МВН
Сливен
формирования
ЕВН - Пловдив Специализирани
формирования
ЕВН - Пловдив Специализирани
формирования
Строителна и инженерна
техника
Строителна и инженерна
техника
Строителна и инженерна

044/625 133
044/644 323

044/633 112
044/622 378

044/622 414
044/623 465

044/667 231

Възстановяване на МСНН

Сливен

044/611 503

Възстановяване на МСНН

Нова Загора

0457/622 88

Укрепителни и
възстановителни дейности
Укрепителни и
възстановителни дейности
Укрепителни и

Сливен

044/662 082

Сливен

044/666 340

Сливен

044/622 045
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1 мин

техника
възстановителни дейности
11. „Домостроене”
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Сливен
044/662 582
техника
възстановителни дейности
12. „Конструс” ООД
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Сливен
044/662 093
техника
възстановителни дейности
13. „Такси рони”
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Сливен
044/667 320
техника
възстановителни дейности
14. „Дар 55”
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Нова Загора 0457/63 371
техника
възстановителни дейности
15. „Сорико”
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Нова Загора 0457/63 899
техника
възстановителни дейности
16. „Техномаш
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Нова Загора 0457/63 902
инженеринг”
техника
възстановителни дейности
17. „Пътно
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Нова Загора 0457/62 627
поддържане”
техника
възстановителни дейности
18. „Берко”
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Котел
0453/28 33
техника
възстановителни дейности
19. „Демет паркет”
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Котел
0453/26 04
техника
възстановителни дейности
20. „Кутра” АД
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Твърдица
0886/861345
техника
възстановителни дейности
21. „Кутра лес”
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Твърдица
0454/41 17
техника
възстановителни дейности
22. „Балкан 2000”
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Твърдица
0454/23 42
техника
възстановителни дейности
23. „АСФА”
Строителна и инженерна
Укрепителни и
Твърдица
0889/578721
техника
възстановителни дейности
ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРАСТРАНЕНИЕТО И ЛИКВИДИРАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ЕПИДЕМИЧНИ ВЗРИВОВЕ, ЕПИДЕМИИ И
ЕПИЗОТИИ ОТ ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
1. РЗИ
МЗ
Стационарна лаборатория
Пробовземане, анализ и
Сливен
044/667 115
оценка
2. ОДБХ
МЗХ
Стационарна лаборатория
Пробовземане, анализ и
Сливен
044/624 149
23

3.
4.

РСРЗ
Група „СД”

5.

„Дезинфекционна
станция” ЕООД

МЗХ
ОУ „ПБЗН”

АРС 12
Пръскачки

оценка
Пробовземане
Локализиране и
обеззаразяване
Обеззаразяване
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Сливен
Сливен

044/625 156
044/633 112

Сливен

044/667 204

