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І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА
НАВОДНЕНИЕ
1.Възможни причини за възникване на наводнение.
На територията на област Плевен наводнения могaт да възникнат:
1.1. При повишаване нивото на река Дунав, в следствие на интензивни
дъждове в страните разположени във водосборния басейн на реката; залпово
изпускане на големи количества водни маси или разрушаване на ХТК „Железни
врати”.
1.2. При формиране на висока вълна в речните корита в следствие
интензивни дъждове и бързо снеготопене.
1.3 При разрушаване на язовирни стени в следствие на:
1.3.1.Формиране на висока вълна с обезпеченост по-голяма от
проектната, в следствие на продължителни валежи с голям интензитет и бързо
снеготопене

в района на водосбора на язовира, застрашаваща целостта и

функционирането на хидротехническото съоръжение (ХТС);
1.3.2.Земетресение;
1.3.3.Военни конфликти;
1.3.4.Терористични действия;
1.3.5.Неправилна експлоатация на ХТС;
1.3.6.Настъпване на извънредно събитие при експлоатация на язовирната
стена и съоръженията към нея
2. Анализ на възможните наводнения и прогноза за застрашените
територии.
2.1.Наводнение в следствие повишаване нивото на река Дунав: При
повишаване нивото на р.Дунав се подприщват и вътрешните реки Искър, Вит и
Осъм на разстояние до 5(пет) км нагоре срещу течението. Застрашени са
териториите на 4(четири) бр.общини, при разрушаване на предпазните
дунавски диги с дължина 85,038 км е възможно заливане на 243527дка.
2.1.1.Община Долна Митрополия : застрашени от заливане са ниската
част на с.Байкал, земеделски земи и горски фонд; при разрушаване на
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дунавската дига в землището на с.Байкал са застрашени 7666 дка от низина
„Байкал”.
2.1.2.Община Гулянци: застрашени са ниските части на селата Сомовит,
Дъбован, Загражден и Милковица; част от пътя за гр.Никопол, земеделски земи
и горски фонд; при разрушаване на дунавските диги са застрашени 156735 дка,
в т.ч. 145405 дка от низина „Карабоаз” и 11330 дка от низина „Милковица”;
2.1.3.Община Никопол: при покачване нивото на р.Дунав над кота 750 по
нивомерната рейка на пристанището в гр.Никопол се повишава нивото на
подпочвените води и се наводняват избени помещения на

жилищни и

обществени сгради; при кота 800 се залива ниската част на града с водно ниво в
зависимост от терена 10-20см; при разрушаване на дунавските диги застрашени
от наводнение са 51609 дка, в т.ч. 51030 дка от низина ”Никопол-Белене” и 579
дка от низина „Черковица”.
2.1.4.Община Белене: при повишаване нивото на р.Дунав потенциално
опасна е общинската дига с дължина 680 метра на територията на гр.Белене, от
края на ул. „Бенковски” до ул.”М-р Кочев”, заливат се разположените зад дигата
жилищни имоти; при разрушаване на дунавската дига са застрашени 27517 дка
в низина”Белене-Свищов”
2.2.Наводнение в следствие формиране на висока вълна в речните
корита.
2.2.1.Река Искър: при разрушаване на предпазните диги на „Корекция на
река Искър” са застрашени 28912 дка на територията на 4 бр.общини : Червен
бряг, Долна Митрополия, Искър и Гулянци, застрашени са части от гр.Червен
бряг и от селата Чомаковци, Койнаре, Ставерци, Брегаре и Крушовене, „Вада за
напояване на гр.Искър” с водохващане при Бент „Тульовото” застрашава част от
гр.Искър.
2.2.2.Река Вит: при разрушаване на предпазните диги на „Корекция на
река Вит” са застрашени 18688дка на територията на 4бр.общини : Плевен,
Долни Дъбник, Долна Митрополия и Гулянци, застрашени са части от селата
Търнене, Дисевица, Подем и Комарево.
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2.2.3.Река Осъм: при разрушаване на предпазните диги на „Корекция на
река Осъм” са застрашени 85 586дка на територията на 4бр.общини: Левски,
Плевен , Пордим, и Никопол, застрашени са части от селата Козар Белене,
Българене, Обнова, Изгрев, Трънчовица, Бацова Махала, Санадиново, Новачене,
Дебово и Муселиево.
2.2.4.Река Чернялка: при разлив са застрашени части от селата
Николаево, Ласкар, Ралево , Горталово, Къртожабене и Търнене.
2.2.5.Река Гостиля: при разлив са застрашени части от гр.Кнежа.
2.2.6. Река Ломя : при разлив са застрашени части от с.Варана
2.2.7.Река Златна Панега: при разлив е застрашен Vкв. на гр.Червен бряг
и Подстанция „Мизия”.
2.2.8.Река Тученица: при разлив са застрашени части от с.Тученица, парк
„Кайлъка” край гр.Плевен и индустриалната зона на гр.Плевен.
2.2.9. Реките Пордимска бара, Пелишатска бара, Дъбнишка бара и Мечка
застрашават населени места и инфраструктурни обекти при разрушаване на
язовирните стени разположени каскадно в поречията им, отразени в
приложение №7.
2.3.Наводнение в следствие разрушаване на язовирни стени и/или
съоръженията към тях.
На територията на област Плевен са изградени 96 бр. язовири, от които
38 бр. са класифицирани като потенциално опасни –приложение № 5. Около 10
бр. язовири са водонеобезпечени и сухи, 8 бр. са ретензионни. В приложение
№ 7 е отразена характеристиката и прогнозата на поражение при разливи и
наводнения в следствие разрушаване на язовирните стени в област Плевен
2.3.1.Язовири с национално значение-1 (един) бр.: яз. "Горни Дъбник" в
област Плевен. Яз."Сопот" е разположен в област Ловеч, като застрашава и
територията на област Плевен. Стопанисват се от "Напоителни системи" ЕАДклон «Среден Дунав»-гр.Плевен, включени са в списъка на ПОЯ-приложение
№5.
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2.3.2.Язовири държавна собственост на "Напоителни системи"-ЕАД
клон Среден Дунав гр.Плевен - 21 бр. в т.ч. 8 бр. ретензионни и 12 бр включени
в списъка на ПОЯ –приложение № 5.
2.3.3. Язовири общинска собственост-72 бр., от които 25 бр. включени в
списъка на ПОЯ–приложение № 5.
2.3.4.Язовири частна собственост-1 бр. собственост на сдружение за
напояване с.Коиловци.
3.Възможни неблагоприятни последици в следствие на наводнение
Наводнението е комплексно бедствие, в следствие на което се
провокират значителни първични, вторични и дългосрочни неблагоприятни
последици за населението, икономиката и околната среда:
3.1.Застрашаване живота и здравето на хората : удавяния, преохлаждане
на тялото и механично травматични увреждания от твърди предмети;
3.2.Застрашаване живота и здравето на домашните и дивите животни в
зоната на наводнение;
3.3.Разрушаване на жилищни, обществени сгради, промишлени обекти,
ЖП

елементи

и

елементи

на

пътната,

електроснабдителната,

газоразпределителната, водоснабдителната, комуникационната, напоителната и
отводнителната мрежа и др. инфраструктурни обекти;
3.4.Химично и биологично замърсяване на околната среда в следствие
разливи на опасни химични вещества и трупове на удавени животни;
3.5.Унищожаване на реколтата и трайните насаждения в следствие
заливане на земеделски земи;
3.6.Нарушаване на транспортния достъп до засегнатите райони и
невъзможност за доставяне на стоки от първа необходимост: храна, лекарства,
дрехи, както и оказване на медицинска помощ;
3.7.Активизиране на действащи и провокиране на нови свлачища и
срутища вследствие на вредното въздействие на водите;
3.8.Неблагоприятни последици върху психиката на оцелелите хора.
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3.9.Дългосрочни негативни последици върху икономическото развитие
на засегнатите райони: огромни разходи за възстановяване на разрушенията,
спиране на производства поради разрушаване на промишлени обекти,
невъзможност за развитие на туризма, прекратяване или дългосрочно
затрудняване на социалния живот на населението и др.
4.Изводи и оценка на риска от възникване на наводнение.
От анализа на общата прогноза и направената задълбочена оценка на
обстановката при възникване на бедствие вследствие на големи наводнения на
територията на област Плевен се правят следните изводи и оценки:
4.1.С най-висока степен на риск от възникване на наводнение са :
4.1.1.Заливаемите зони по поречията на малките, некоригирани и
неандигирани реки, с изградени каскадно разположени язовири общинска
собственост, които не се експлоатират и поддържат в съответствие с
нормативните изисквания;
4.1.2.Заливаемите зони от разрушаване на потенциално опасните
участъци от предпазни диги;
4.1.3.Заливаемите зони от разрушаване на потенциално опасните
язовири;
4.2.Със средна степен на риск от възникване на наводнение са :
4.2.1.Заливаемите зони от разрушаване на сравнително изправните
участъци от предпазни диги;
4.2.2.Заливаемите зони от разрушаване на язовирите, които са завирени,
но не са включени в списъка потенциално опасните язовири, отразени в
приложение № 5;
ІI.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Съгласно ДИРЕКТИВА 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на
съвета от 23.10.2007 г. наводненията са потенциален причинител на злополуки,
разселване на лица, нанасят щети на околната среда, сериозно нарушават
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икономическото развитие и сериозно увреждат стопанската дейност на
засегнатата общност. Наводненията са природно явление, което не може да
бъде предотвратено. Някои човешки дейности (като нарастването на населените
места и стопанските активи в заливните равнини, както и намаляването на
естествената способност на почвата да задържа вода, породено от използването
на земята) и промяната на климата обаче допринасят за увеличаване на
вероятността от наводнения и неблагоприятните последици от тях.
Възможно и желателно е да се намали рискът от неблагоприятните
последици, свързани с наводненията, особено за човешкото здраве и живот,
околната среда, културното наследство, стопанската дейност и инфраструктура.
1. План за управление на риска от наводнения /ПУРН/
За постигане на тази цел и съгласно изискване на Директива 2007/60/ЕО
на Европейския парламент и Съвета от 23.10.2007 год. се разработват Планове
за управление на риска от наводнения /ПУРН/
При разработването на ПУРН се използва информацията, използвана
при съставянето на Планове за управление на речните басейни /ПУРБ/
ПУРБ се разработват съгласно изискванията на Директива 2000/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2000 год.
ПУРБ и ПУРН на ниво Дунавски район се съставят:
-За басейна на р.Дунав, в който попада област Плевен /от км 647+000 при
с.Байкал-община Д.Митрополия, до км 560+000 при гр.Белене/
-За басейните на реките Искър, Вит и Осъм, които попадат в Плевенска
област.
Плановете за управление на речните басейни /ПУРБ/ целят постигане на
добро екологично и химическо състояние в речните басейни, което ще доведе
до ограничаване на последиците от наводненията. Основна цел на Плана за
управление на риска от наводнения /ПУРН/е предотвратяването, защитата и
подготвеността. С оглед да се предостави повече място на реките, те следва да
вземат под внимание, където това е възможно, поддържането и/или
възстановяването на заливните равнини, както и мерки за предотвратяване и
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намаляване на вредите за човешкото здраве, околната среда, културното
наследство и стопанската дейност. Елементите на плановете на управление
съгласно Закона за водите/ЗВ/ се преразглеждат периодично и при
необходимост се актуализират, като се отчитат вероятните последици от
промяната на всички фактори , причина за появата на наводнения.
Оценката и управлението на риска от наводнения, съгласно Директива
2007/60/ЕС се извършва на три основни етапа със съответните срокове, както
следва:
-Извършване на предварителна оценка на риска от наводнения /ПОРН/22.12.2011 год.
-Изготвяне на карти на райони под заплахата от наводнения-22.12.2013
г.
-Публикуване на програма и график за обществени консултации22.12.2012 г.
-Публикуване на Плана за управление на риска от наводнения 22.12.2015 г.
2. Предварителна оценка на риска от наводнения на всеки речен басейн.
Въз основа на налична или лесно достъпна информация, като например
данни и наблюдения на дългогодишни явления, в частност въздействието на
промяната в климата върху появата на наводнения, предварителната оценка на
риска от наводнения се извършва, за да се осигури оценка на евентуалните
рискове. Оценката включва най-малко следното:
-карти на районите на речните басейни в целесъобразен мащаб,
включително

границите

на

речните

басейни,

подбасейни

указващи

топографията и земеползването;
-описание на възникнали в миналото наводнения със значителни
неблагоприятни

последици

върху

човешкото

здраве,

околната

среда,

културното наследство и стопанската дейност и за които вероятността да се
повторят в бъдещето все още съществува, включително мащаба на
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наводненията, пътя им на разпространение и оценка на неблагоприятните
последици от тях;
-описание на сериозните наводнения в миналото, когато може да се
очакват значителни неблагоприятни последици, произтичащи от подобни
бъдещи събития;
-оценка на евентуалните неблагоприятни последици от бъдещи
наводнения за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и
стопанската дейност, като се отчитат, доколкото е възможно, аспекти, като
топографията, разположението на водните течения и техните общи хидроложки
и геоморфологични характеристики, включително заливните равнини като
естествени водозадържащи повърхности, ефективността на създадени от човека
инфраструктури за защита от наводнения, разположението на населените места,
районите на стопанска дейност и дългосрочното благоустройство, включително
влиянието на промяната на климата върху появата на наводнения.
2.Дейности за намаляване на риска.
Дейностите свързани с намаляване на риска от възникване на наводнения
на територията на областта са:
2.1.Разработване на планове за управление на речните басейни;
2.2.Разработване на планове за управление на риска от наводнения,
съдържащи и предварителна оценка на риска от наводнения на всеки речен
басейн;
2.3.Поддържане в техническа изправност на изградените дунавски диги;
изградените диги на вътрешните реки и притоците им
2.4.Осъществяване на безопасна техническа експлоатация на язовирните
стени и обслужващите ги хидротехнически съоръжения;
2.5.Почистване на храстовидна и дървесна растителност по откосите и
короните на дигите, насипване на понижени участъци от рампите за
преминаване през дигите, насипване и подравняване на коловози по короните на
дигите, тампониране на дупки от земеровещи животни.
2.6.Почистване на речните русла от наносни отложения, храстовидна,
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дървесна растителност и битови отпадъци за осигуряване на нормалната им
проводимост при високи води.
-поддържане в техническа изправност на отводнителните системи извън
населените места;
-поддържане в изправност на отводнителните канализационни системи
на населените места в областта;
-възстановяване на разрушените участъци от предпазните диги на реките
Искър, Вит и Осъм;
-поддържане в готовност на системата за бързото и своевременното
оповестяване и информиране на населението от застрашените от наводнение
райони с цел свеждане до минимум загубите на хора, материални средства и
инфраструктура;
-поддържане в постоянна готовност на силите и средствата на
съставните части на единната спасителна система за провеждане на спасително
неотложни аварийно възстановителни работи в местата на наводнение;
-усвояване на разработения план за действие при наводнение от
органите за управление на съставните части на ЕСС и населението.
Упражняване на контрол за спазване изискванията за безопасна
техническа експлоатация на водностопанските обекти от контролните органи
по компетентност.
2.Възстановяване/изграждане на съоръжения.
2.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или
изграждане:
-степен на значимост на съоръженията за предпазване

от вредното

въздействие на водите на територията на поне две общини;
-очакван икономически ефект от вложените средства за възстановяване
на съоръженията относно предпазване от вредното въздействие на водите;
-техническа възможност за възстановяване на съоръженията въз основа
на направена експертиза.
2.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или
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изграждане
Съоръженията

за

възстановяване

за

предпазване

от

вредното

въздействие на водите на територията на област Плевен с необходимост от
възстановяване и изграждане са отразени в приложение №6.
2.3. Отговорни областни звена и длъжностни лица от областната
администрация за осъществяване на дейността.
Поддържането на списъка от конкретни съоръжения за възстановяване
или изграждане, както и организирането на цялостната процедура по
осъществяването на дейността, е задължение на ресорния заместник областния
управител и на директора на дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост”.
3.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на
органите за управление, силите за реагиране и населението.
Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването, на този етап
се извършва от физически лица с конвенционални средства. Анализът на
параметрите на рисковите характеристики на съществуващите заплахи, на
потенциално опасните и на критичните обекти на територията на общината,
показва, че няма изградени компоненти на автоматизирани системи за
наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.
3.1.На територията на областта има изградени системи за наблюдение и
ранно предупреждение и оповестяване в Изпълнителната агенция „Проучване и
поддържане на р. Дунав” – Русе (м/у наблюдателните пунктове в с.Оряхово и
гр.Свищов попада участъкът от река Дунав на територията на област Плевен),
ЦАН /център за аерокосмическо наблюдение/ в ГДПБЗН-МВР, НИМХ-филиал
Плевен и в Регионална дирекция “Борба с градушките” гр.Д.Дъбник за промяна
на метрологичната обстановка, възникване на щормови явления, количествата
на падналите валежи и прогнози за състоянието на метеорологичната
обстановка на територията на областта.
3.2.Изграждане и поддържане на системи за наблюдение и ранно
предупреждение.
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Необходимо е да бъдат изградени пунктове за следене нивото на реките
Дунав, Искър, Вит и Осъм и на стените на потенциално опасните язовири и
Регионален

контролен

център

към

Националната

система

за

ранно

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
населението при възникване на наводнения на територията на областта.
3.3.Длъжностните лица за осъществяване на дейността са от Басейнова
дирекция за управление на водите, Дунавски район - град Плевен, „Напоителни
системи” ЕАД, клон Среден Дунав-Плевен, областна администрация, кметовете
на населени места, Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р.
Дунав” - Русе
IІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при
бедствия планира и провежда мерки за защита на населението при възникване
на бедствия, като организира и координира:
1.Актуализиране на областния и общинските планове за защита при
бедствия-част наводнение се извършва от отговорните длъжностни лица в
областната и общинските администрации.
При настъпване на изменение в нормативната база, промени в
областната и общинските администрации, в териториалните звена на
съставните части на Единната спасителна система, настъпили изменения в
експлоатационното състоянието на водните обекти, областният управител и
кметовете на общини организират и ръководят актуализацията на областния и
общинските планове за защита при бедствия-част наводнение.
При извършване на актуализацията се взема под внимание възникналите
наводнения през изтеклия период и натрупания опит при ограничаване и
ликвидиране на последствията.
2.Провеждане на тренировки и учения по изучаване и проиграване
на областния и общинските планове за защита при бедствия-част
наводнение, аварийните планове на обекти по чл.35 и планове за защита
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на пребиваващите по чл.36 от ЗЗБ.
Подготовката на съставните части на единната спасителна система се
извършва чрез провеждане на тренировки и учения.
С тренировките и ученията се цели да се усъвършенства координацията,
взаимодействието и практическите умения на екипите на съставните части на
ЕСС, състоянието и ефективността на комуникационно-информационната
система за реагиране при опасност от възникване или възникнало наводнение
на територията на областта.
Тренировките и ученията се провеждат съгласно чл.28 от ЗЗБ по заповед
на:
• Министъра на вътрешните работи;
• Областния управител;
• кмета на общината
При провеждане на тренировките и ученията се включва и население в
застрашените от наводнение райони за придобиване на адекватно поведение и
действия при възникване на наводнение на територията на областта.
2.1.Областният управител организира и отговаря за обучението на
областната администрация за начините на поведение и действие при бедствия и
изпълнение на необходимите защитни мерки. /чл.64, ал.1, т.4 от ЗЗБ/
2.2.Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи
организират обучение на служителите от подчинените им звена, служби и
други оперативни структури за изпълнение на дейности по защитата при
пожар./чл.14 от ЗЗБ/
2.3. Регионалният инспекторат по образование-Плевен организира и
контролира обучението в училищата (професионални гимназии, СОУ, ОУ, НУ)
и детските заведения за правилно поведение и действие при възникване на
бедствия, аварии, катастрофи и пожари-указание от 2002 г. и инструкция № 2
от 5 юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия,
административния и помощен персонал в детските градини за безопасно
поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. /чл.16 от ЗЗБ/.
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Регионалният инспекторат по образование-Плевен:
• ръководи методически разработването на плановете на училищата и
детските градини за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари;
• организира обучението на директорите на училищата и детските
градини за разработване и усвояване на плановете за защита на пребиваващите
при бедствия, аварии, катастрофи и пожари;
• контролира провеждането на учебни тренировки и учения с цел
усвояване на плановете от персонала и учениците;
• организира обучението на директорите и персонала на училищата и
детските градини за прилагане на мерки за защита на учениците и децата,
съгласно съответния план за действие при авария в АЕЦ „Козлодуй”.
• участие в организиране и провеждане на извънучилищните дейностиученически състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”,
конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”.
2.4.Обучението на населението за начините на поведение и действие и
изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия и аварии се
организира от кметовете на общини като обучение по желание /чл.17 от ЗЗБ/.
2.5.Източници на финансиране.
-бюджет на областта;
-бюджет на общините;
-бюджетите

на

регионалните

структури

на

министерствата

и

ведомствата;
-републикански бюджет /за доброволните формирования/;
-други.
3.Информиране и оповестяване на населението при възникване на
наводнение на територията на областта.
В гр.Плевен чрез монтираните 40 бр. сирени с опция за речева
информация, радиотранслационен възел и кабелните оператори.
В населените места чрез местните радиотранслационни възли и кабелни
оператори.
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Решаващо значение за успешното провеждане на спасителните и
неотложните аварийно-възстановителни работи е първоначалното информиране
на населението за:
-източника на наводнение;
-развитие на наводнението във времето;
-район на наводнението;
-застрашена инфраструктура;
-застрашени от наводнение частни жилищни и административни сгради;
-правилно поведение и действия на населението след наводнението;
-местата за изнасяне (евакуиране) извън наводнения район без
допускане на паника;
-изградените палатъчни лагери за останалите без подслон и пунктовете
за раздаване на храна и вода.
-пунктовете за оказване на медицинска помощ.
-полицейските постове за възстановяване на обществения ред и
предотвратяване на мародерство.
4. Временно извеждане на населението.
4.1.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане;
• при опасност от скъсване на язовирни стени и предпазни диги;
• рязко повишаване нивата на река Дунав и вътрешните реки-Искър, Вит
и Осъм и притоците им при продължителни обилни валежи, с което ще се
застраши здравето и живота на населението
• При опасност от наводнение и поява на приливна вълна по оттока на
дерета;
•

При

застрашени

от

срутване

и

разрушаване

на

сгради

и

инфраструктура, в резултат на наводнение.
• При появата на вторични последствия, като свлачища и ерозия,
застрашаващи здравето и живота на живущите в района /населеното място/;
Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 8 от Закона за защита при бедствия кметовете
на общини, при възникнало наводнение, когато има опасност за живота и
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здравето на населението, организират временно извеждане на останалото без
подслон население и предоставят необходимата неотложна помощ.
В района на наводнението при отделни локални случаи временно
извеждане, може да нареди ръководителят на място – началникът на ОУПБЗН
или упълномощено от него лице /чл.31, ал.2 от ЗЗБ/, като:
-извеждане на хора или животни, изнасяне на материални ценности от
наводнените райони;
-огледи на състоянието на пътищата и подстъпите към наводнените
райони;
-при данни за наличие на промишлено отровни вещества /ПОВ,
складове, съхраняващи растителни препарати с изтекъл срок на годност/ в
наводнените райони, които има опасност да предизвикат екологично
замърсяване, организира разузнаване на местата за съхраняване и при
възможност взема мерки за предотвратяване на замърсяването.
Способи за извеждане на населението и изнасяне на материалните
ценности по време на наводнение:
-извеждане/изнасяне с плавателни средства;
-извеждане/изнасяне с придружители (при липса на течение или скорост
до 0,2 m/s, височина на водния стълб до 1,2 m и възможност за самостоятелно
придвижване на пострадалите);
-извеждане/изнасяне чрез използване на алпийски способи;
4.2.Маршрути

за

временно

извеждане-маршрутите

се

определят

съобразно възникналата обстановка и ненаводнени пътища. Определят се от
кметовете и кметските наместници, като за целта се определят високи места;
След извършване на разузнаване и получаване на достоверна информация,
кметът на общината (кметът на кметство, ръководителят на място) определя къде и
какъв е маршрута за извеждане на хората от наводнения район. Ако има
предварително определен за целта маршрут и не противоречи на данните от
разузнаването хората се насочват по тези маршрути, ако същите не са засегнати от
наводнението.
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4.3.Определяне

на

подходящи

места

за

временно

настаняване

(използване на сградите в населени места извън района на наводнение,
определени от кметовете на общини-приложение № 36).
При възникване на наводнение и опасност заливане на жилищните домове,
стопански постройки, гаражи и др., на семействата, за които наводненото жилище е
единствено се осигурява подслон при необходимост се изграждат палаткови лагеривъзможно е да се използват терените на футболните игрища в населените места;
-доставка на фургони.
След извършване на разузнаване и получаване на достоверна информация,
ръководителят на място определя къде и какъв е маршрута за извеждане на хората
от района с настъпили разрушения. Ако има предварително определен за целта
маршрут и не противоречи на данните от разузнаването хората се насочват по тези
маршрути.
5.Осигуряване на необходимите количества храни, вода, продукти и
други на пострадало и останало без подслон население-приложение № 33
Отговорни длъжностни лица, координиращи нуждите от храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти:
Председател на Кооперативен съюз-Плевен.
IV.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
При възникване на наводнение на територията на областта областният
управител (щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия):
-организира своевременно оповестяване на населението в райони с
опасност от възникване на наводнение;
-координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни
работи, когато те излизат извън територията на една община;
-въвежда със заповед в изпълнение областния план за защитата при
бедствия-част наводнение;
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-може да обяви бедствено положение на територията на областта или на
част от нея;
-организира, координира и контролира процеса на подпомагане и
възстановяване;
-създава необходимата организация за наблюдение чрез щабовете за
изпълнение на общинските планове за защита при бедствия за нивата на реките
и обемите на язовирите при обилно снеготопене, продължителни и проливни
валежи;
1. Законност и ред при възникнало наводнение.
1.1. Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в област
Плевен е директорът на ОД на МВР-Плевен или оправомощен с негова заповед
ръководен служител на дирекцията за всеки конкретен случай.
1.2. Координацията на дейността на специализираните изпълнителни
органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и законността ще
се осъществява чрез лично участие на директора на ОД на МВР - Плевен или
негов представител в работата на щаба за изпълнение на областния план за
защита при бедствия – част наводнение.
Съгласуването на действията ще се извършва по време, място, цел и
задачи.
Координацията и съгласуването по осъществяването на законово
регламентираните дейности и задачи в района на наводнението ще се
осъществява между ръководителя на място при провеждане на защитни
мероприятия и представителя на директора на ОД на МВР - Плевен, отговарящ
за реда и законността в наводнения/те район/и (населено/и място/а).
2.Логистика.
Основната задача на логистиката е организиране на снабдяването на
необходимите стоки или материали на точното място и време при зададени
количество и качество с минимални усилия и разходи.
При извършване на спасителни действия участващите сили и средства се
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осигуряват от съответната структура, на която са подчинени, като направените разходи
се възстановяват по установения ред от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Редът за взаимодействие и съгласуване между отговорните длъжностни
лица, участващи в логистиката, се уточнява от Областния управител,
подпомаган от ръководителя на място.
В логистиката, участват и кметовете на населените места засегнати от
наводнението.

Последните

предоставят

данни

за

предварителните

споразумения за доставка на продукти от първа необходимост.
Областната дирекция по безопасност на храните осъществява
официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени
в специалните закони, по отношение на изискванията към:
-фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;
-ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и
хуманното отношение към тях;
-страничните животински продукти, непредназначени за консумация от
човека;
-фуражите;
-суровините и храните с изключение на бутилираните натурални
минерални, изворни и трапезни води;
-материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
-съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със
стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.
-оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с
изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови
организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;
-лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;
-оценка и комуникация на риска;
За осигуряване на имущество от първа необходимост участва и ОС на
БЧК-Плевен, като:
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-създава и подържа резерв от имущество от първа необходимост за
първоначално подпомагане на пострадалите,минимален оперативен бедствен
резерв - приложение № 37;
-поддържа централна и междуобластни складови бази с резерв от
имущество за бедстващи – БЧК Плевен при поискване може да получи
имущество от Складова база - Лозен;
Осигуряване

на

нормална

работа

на

водоснабдителните

съоръжения:
Основна дейност на дружеството е добив, третиране и доставка на вода
за битово-питейни нужди в селищата на територията на област Плевен, без
Кнежа.
„В и К” ЕООД – Плевен създава условия за осигуряване на нормално
водоподаване, осигурява защитата на водоизточниците и водоснабдителната
система, собственост на държавата или такива с държавно участие, планира и
организира снабдяването с питейна вода на населението, пожарогасенето и
провеждане на санитарни дейности в районите с разрушения. Пречистването на
отпадните води на гр. Плевен и на някои прилежащи предприятия се
осъществява от Пречиствателна станция, намираща се в землището на
с.Божурица, община Долна Митрополия.
Осигуряване на нормална работа на електроразпределителните
съоръжения при бедствия се осигурява от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
БЪЛГАРИЯ” АД направление – Плевен Обособено регионално звено Плевен Дирекция „Експлоатация и поддържане” чрез:
1. Поддържане на денонощно дежурство през цялата година от
аварийно – ремонтен персонал, снабден с необходимите инструменти,
материали, автомобили, специализирана и свързочна техника.
2. Поддържането на необходимия резерв от материали в 5 централни
склада, разположени в градовете София, Дупница, Враца, Левски и Видин,
както и в 37 аварийни склада на територията на всяко регионално звено.
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Направен е график за дежурство на служителите от централните складове,
което позволява денонощен достъп за получаване на материали през цялата
година, включително и в почивните дни. Аварийните складове съдържат
минимума от материали, необходими за бързо отстраняване на възникнали
аварии и се зареждат регулярно на всеки 14 дни.
3. Съставяне и стриктно изпълнение на графици, с обем и срокове за
провеждане на мероприятията по подготовка на съоръженията за работа при
тежки условия.
4. Поддържане на горещи телефонни линии, на които всеки абонат
може да сигнализира за възникнали аварии по всяко време на денонощието. В
приложение 24 е посочена конкретната информация за всяко едно звено от
Направление – Плевен .
5. Изпълнение на предварителна подготовка, която включва:
˗

Извършване на обходи и върхови ревизии на кабелните и

въздушните електропроводи, при които се отстраняват всички възможни
причини за евентуални аварии на съоръженията; почистване на трасетата на
въздушните

електропроводи;

изпитания

и

подобряване

техническите

показатели за заземители, изолация и др.;
˗

Почистване на трансформаторните постове; доливане на масло в

маслените силови трансформатори; ремонт на течащи покриви и сгради в лошо
състояние, монтаж на вентилни отводи за защита от атмосферни и
комутационни пренапрежения, проверка и подобряване състоянието на
заземленията;
˗

по мрежи НН - почистване на трасетата, регулация на

проводниците; монтаж на нови стоманобетонни стълбове; подмяна на кабели с
изтекъл технологичен ресурс; подобряване на наличните и монтаж на нови
повторни заземители; подмяна на рекордоманите с повредена изолация,
симетриране на товарите;
˗

по транспортните средства се извършват необходимите ремонти,

доставят се антифриз и гуми за зимна експлоатация, проверяват се и се
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ремонтират отоплителните им системи;
˗

административните и производствени сгради

се подготвят за

зимния сезон, осигуряват се горива за отопление на тези, които не са на
централно такова;
˗

за подготовката на персонала за работа при зимни условия се

доставени зимни костюми, обувки, шапки и лични предпазни средства;
˗

за отстраняване на възникнали повреди по съоръженията от

влошените

метеорологични

условия

в

следствие

бури,

заледявания,

снегонавяване и др., са осигурени необходимите основни материали за авариен
резерв: стълбове, проводници, силови и измервателни трансформатори,
маломаслени прекъсвачи, трансформаторно масло, арматура за МрНН и СрН и
др.
3.Транспорт при повече от една бедстващи общини.
Длъжностното лице от областната администрация, координиращо
осигуряването на транспорта в засегнатите общини от областта в резултат на
възникналото наводнение е държавен инспектор в дирекция АКРРДС в ОА и
началникът на ОУ „КД-ДАИ”-Плевен.
4.Здравеопазване
Длъжностното лице координиращо действията за оказване на първа
помощ е директорът на Регионална здравна инспекция.
В държавно-административен порядък директорът на РЗИ-Плевен е
пряко подчинен на Министерство на здравеопазване и като такъв има
ръководни и логистични функции над здравните и лечебни заведения за
болнична и извънболнична помощ на територията на област Плевен
На основание Чл.19 (1) от ЗЗБ дейностите по защитата на населението в
случай на заплаха или възникване на бедствия се състоят във:
-логистични функции във връзка с оказване на медицинска помощ при
спешни състояния;
-логистични функции във връзка с оказване на първа психологична
помощ на пострадалите и на спасителните екипи;
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-ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали
епидемични взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;
На основание чл. 115 и чл.114 (1) от ЗЗ органите, директорът на РЗИ при
бедствия, организира:
-логистични функции във връзка със създаване необходимите условия за
медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и
медицинска експертиза на пострадалите;
-логистични функции във връзка с формиране и подготовка на органи за
управление и екипи за медицинска помощ;
-логистични функции във връзка с осигуряване защитата на стационарно
болните и медицинския персонал от външни фактори;
-организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности
и санитарен контрол в засегнатата територия;
-логистични функции във връзка с формиране запаси за ресурсно
осигуряване на медицинските дейности;
-логистични функции във връзка с обучение на медицинските
специалисти и населението по оказване на медицинска помощ при бедствия,
аварии и катастрофи.
По приложение № 35 – Регистър на специализираните медицински
екипи за оказване на квалифицирана (специализирана) медицинска помощ.
5.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта.
5.1.Ръководство

на

дейността

по

възстановяване

на

услугите,

държавната инфраструктура и координацията на общините се извършва от
областният управител.
5.2.Длъжностното лице от областната администрация, координиращо
дейностите по възстановяването и законосъобразното изразходване на
финансовите средства е областният управител и директорът на дирекция
АПОФУС.
5.3.Длъжностното лице, отговорно за определяне на местата и обектите
(инфраструктура) за възстановяване, степенуване по важност на обектите и
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извършване на възстановителните работи е директорът на дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавно собственост”.
6.Подпомагане(неотложна помощ) на засегнатото население.
6.1.Длъжностното лице от областната администрация, координиращо
външното и вътрешното подпомагане на засегнатото население в общините от
областта в резултат на възникналото наводнение е областния управител.
6.2.Вътрешно подпомагане за областта;
Длъжностното лице от областната администрация, отговарящо за
вътрешното подпомагане на засегнатото население в общините от областта в
резултат на възникналото наводнение е ресорния зам.областния управител.
6.2.1. Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за
приемането и обобщаването на заявките/исканията/ от общините;
Отговорното длъжностно лице за приемането и обобщаване на
отправените искания за подпомагане на населението от засегнатите общини от
възникналото наводнение от областната администрация е директорът на
дирекция АПОФУС.
6.2.2.Ред за приемане на заявките/ исканията от отделните общини;
Редът за приемане на заявките се определя от Областния управител.
6.2.3.Определяне на местата в областта за приемане на заявките;
Заявките се приемат в сградата на Областната администрация – І-ви
етаж деловодство.
6.2.4.Определяне на местата в областта за съхраняване на материални
запаси за ресурсно осигуряване при възникнало наводнение.
Ресурсното осигуряване при наводнения се приема и съхранява на
територията на складова база на ул.„Сторгозия” 12, Стара гара.
6.2.5.Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на
подпомагането.
Отговорното длъжностно лице за разпределението, раздаването и
отчитането на подпомагането от областната администрация е директорът на
дирекция АПОФУС.
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6.3.Външно подпомагане за областта;
6.3.1.Длъжностно лице от областната администрация отговорно за
изготвянето на заявките/исканията е директорът на дирекция АПОФУСприложение № 27.
6.3.2.Ред за изготвяне на заявките/ исканията;
-оценка на допълнителните потребности от храни, вода, медицински
материали и лекарствени продукти;
-осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните количества
продукти;
-анализ на възможностите за финансово осигуряване на доставките на
допълнителни продукти с ресурси на областния бюджет;
-оценка на нанесените щети на жилищни и обществени сгради,
съоръжения, инфраструктура, подготовка на необходимите документи съгласно
изискванията на Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС;
-заявка за отпускане/възстановяване на недостигащите/ изразходваните
финансови средства към Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет.
6.3.3.Определяне на институциите и организациите в страната за
изпращане на заявките-определят се съгласно конкретните нужди и обобщените
заявки.
6.3.4.Длъжностни лица участващи в разпределението, раздаването и
отчитането на подпомагането са:
-директор на дирекция АПОФУС в областна администрация;
-технически сътрудник в дирекция АКРРДС;
7.Изучаване, проиграване и актуализация на плана.
7.1. Изучаване и проиграване на плана;
Планът се изучава и проиграва чрез провеждане на тренировки и учения
с:
-членовете на щаба за изпълнение на областния план за защита при
бедствия;
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-кметовете на общини;
-членовете на щабовете за изпълнение на общинските планове за защита
при бедствия;
-органите за управление на съставните части на Единната спасителна
система.
При тренировките и ученията се задават параметри, близки до
екстремните за територията на областта, на базата от предишни наводнения и
на натрупания опит от проведени спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в резултат на възникнали наводнения.
Всяка тренировка и учение за изучаване и проиграване на плана се
извършва, съгласно чл.28, от Закона за защита при бедствия.
7.2.Ред за актуализация на плана.
Планът се актуализира при настъпили обстоятелства, променили някои
от неговите параметри (личен състав, изпълнени превантивни дейности,
промяна на риска и необходимостта от промяна на организацията на действията
по защитата на населението и националното стопанство при проявление на
допълнителни условия за възникване на наводнение или вероятност за
възникването му.) под ръководството на областния управител или от
упълномощено от него лице-служител по сигурността на информацията в
областна администрация и ОМП с участие на всички специалисти от работната
група по заповед № РД-13-03/09.02.2012 г., имащи задължения по защитата на
населението и националното стопанство в областта при възникване на
наводнение.
При промени, които не засягат задачите на настоящия план, корекциите
ще се извършват съобразно постъпилите искания на съответния компетентен
орган.
Областният

план

за

защита

при

бедствия-част

наводнение

е

задължителен за изпълнение от всички органи на изпълнителната власт,
юридическите, физическите лица и едноличните търговци при възникване на
бедствия.
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V.СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т.ІІ, ІІІ И ІV
Източниците за финансиране на Областния план за защита при бедствия
са републиканския бюджет, общинските бюджети, търговските дружества и
едноличните търговци за обектите им.
Допълнителни финансови средства за предотвратяване, овладяване,
преодоляване и ликвидиране на последиците от бедствия, могат да се осигурят
по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет. Средствата се предоставят след депозирани искания
от съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, съгласно
чл. 16, чл.19, чл.27, ал.4 и и чл.38 от Правилника за организацията и дейността
на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет
Целеви финансови средства се предоставят за:
-разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни
аварийни работи при бедствия на включените чрез оперативните центрове сили
и средства на единната спасителна система;
-финансиране на неотложни възстановителни работи;
-предоставяне на възстановителна помощ;
-организиране и финансиране на контролни проверки по изпълнението
на решенията на комисията;
-извършване на проверки по жалби и сигнали;
-обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените
им вреди при или по повод извършването на нормативноустановени действия за
защита при бедствия при условия, по ред и в размери, определени с
правилника.
Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на Единната спасителна
система на територията на областта. При необходимост, допълнителни сили и
ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за превенция и СНАВР
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ведомства и организации. В извънредни ситуации, при възможност, може да
бъдат включени силите и ресурсите и на МО, съгласно приложение № 34.
1.Временно извеждане на населението от една община в друга община
на областта при възникване на наводнение.
1.1.Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното
извеждане при възникване на наводнение в повече от една община е областния
управител.
В зависимост от спецификата на терена и последствия от възникналото
наводнение, извеждането може да се извърши с: хеликоптери, високопроходима
техника, лодки, салове, използване на алпийски методи, придружаване.
При възникване на реална опасност за населението в наводнените райони
Областният управител разпорежда временно извеждане от населеното място.
Временното извеждане се изпълнява в следните случаи:
• при наличие на пострадали в наводнените райони, опасни и
недостъпни места;
• при възникване на опасност за живота, здравето и сигурността на
населението в района на наводнението;
• при наличие на информация за развитие или възникване на
допълнителни заплахи, застрашаващи зоната на наводнението.
Приоритетно се извеждат: бременните жени, майките с малки деца,
болните на легло и хронично болните, на които здравословното състояние
изисква периодично лечение в болнични заведения (хемодиализа) и хора в
неравностойно положение.
2.Места за временно настаняване на населението от една община в
друга община на областта при възникване на наводнение.
2.1.Определяне

на

подходящи

места

за

временно

настаняване

(използване на сгради предварително избрани за тази цел, изграждане на
палаткови лагери).
Местата за временно настаняване на пострадали се определят съобразно
възникналата обстановка. Застрашеното от наводнение население се извежда от
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застрашеното от наводнение населено място в съседно такова на общината.
Областната администрация не разполага с оборудване и резервен фонд
терени и сгради.
При необходимост се ползват сградите определени от кметовете на
общини по приложение № 36, като се ползват сгради намиращи се на високи
места и без риск от наводнение при неблагоприятно развитие на бедствената
ситуация.
Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност с
рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или дейност, която е
потенциално опасна за работниците и служителите, населението и околната
среда, осигуряват временно извеждане на своите работници и служители от
наводнените обекти.
2.2.Оценка на наличното и недостигащото оборудване за определените
терени и сгради държавна собственост;
Оборудването, което трябва да притежават местата за временно
настаняване, включва единствено дюшеци или легла.
2.3.Източници за осигуряване на недостигащо оборудване в случаи на
необходимост.
Недостигащо оборудване в случаи на необходимост се осигурява от
Министерството на вътрешните работи, ОС на БЧК-Плевен, юридически лица,
еднолични търговци и хуманитарни организации с нестопанска цел.
2.4.Длъжностни лица управляващи местата за временното настаняване –
държавна собственост е зам.областния управител и назначени от него служители
от областната администрация и кметовете на кметства.
3.Определяне на терени във всяка община за разполагане на сили на
Единната спасителна система от други области.
При придаване на допълнителни сили от други области при
необходимост, същите ще бъдат разположени както следва:
-сили на ГД „ПБЗН”-МВР – в базата на група „СД” към сектор „ПГ и
СД” на ОУПБЗН-Плевен, гр.Плевен, ул. „Сторгозия” № 12, Стара гара;
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-сили на МВР в местата на разполагане областната и общинските
структури:
-екипи за опазване на обществения ред;
-сили на ЦСМП в базите по места на ЦСМП-Плевен и ФСМП в
общините;
-сили на регионалните структури на министерствата и ведомствата в
базите на съответните структури.
4.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода и други от първа
необходимост и последваща, при повече от една бедстващи общини в
резултат на възникнало наводнение.
4.1.Отговорно длъжностно лице, координиращо нуждите от храни, вода,
продукти и други;
Председателят на Кооперативен съюз Плевен.
4.2.Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и други;
Председател на Кооперативен съюз-Плевен
Отговорник ОМП при Кооперативен съюз.
Председателите на РПК и ПК на територията на област Плевен по
общини. Приложение № 33
4.3.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други, за цялата област. Приложение № 33
5.Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две
и повече бедстващи общини при възникнало наводнение.
5.1.Длъжностни лица от Областно пътно управление, отговорни за
организиране и координиране на дейностите по разчистването;
При създаване на непроходими участъци от пътната мрежа на
територията на областта, в резултат на възникнало наводнение, отговорен за
осигуряването на проходимостта им и обходни пътища е директорът на ОПУПлевен.
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Длъжностните лица от ОПУ - Плевен, отговорни за организиране и
координиране дейностите по разчистване на пътища от републиканската пътна
мрежа са:
5.1.1.Директор на ОПУ-Плевен;
5.1.2.Началник отдел „Поддържане;
5.1.3.Ръководител РПС - Плевен;
5.1.4.Ръководител РПС - Левски;
5.1.5.Ръководител РПС - Телиш;
5.1.6.Ръководител РПС - Гулянци.
VI.НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ

СЪСТАВНИТЕ

ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
1.Организация на действията на органите за защита при възникване
на наводнения в областта.
1.1.Ръководство на действията на органите за защита при възникване на
наводнения.
Ръководството на действията на съставните части на Единната спасителна
система се извършва от Областния управител.
1.2.Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия-част
наводнение.
Със заповед № РД-13-39/20.12.2011 г. на Областния управител в
съответствие с чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия е създаден Щаб
за изпълнение на областния план за защита при бедствия.
Дейността на щаба:
-създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и
обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникналото
наводнение;
-анализиране на възникналата бедствена ситуация, в резултат на
наводнението;
-изработване на необходимите разчети, доклади и вземане на решение;
5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057, тел. 064-801 071, факс 064-801 072
http://www.pleven-oblast.bg
e-mail: pleven_oblast@mail.bg

32

-отдаване на заповед на областния управител за провеждане на СНАВР.
За ръководство и координация на СНАВР при възникване на наводнение
в общините, кметовете със свои заповеди на основание чл. 65, ал.1, т.7 са
изградили общински щабове за изпълнение на общинските планове защита при
бедствия.
1.2.1.Управлението на дейностите по защитата в областта и оповестяването за
възникване на наводнение, когато е засегнало повече от една община се осъществява от
областния управител и създадения щаб за изпълнение на областния план за защита при
бедствия-част наводнение (за общините от кметовете на общини и общинските щабове
за изпълнение на общинските планове защита при бедствия) от постоянните им работни
места (пунктове за управление).
При възникване на наводнение към изградените щабове за изпълнение на
областния и общинските планове за защита при бедствия-част наводнение се изграждат
експертни и технически групи от представители на съответните регионални структури
на министерствата и ведомствата имащи отношение по защитата на населението.
От особено значение за провеждане на мероприятията и задачите, които се
изпълняват по защитата на населението са действията на всички структури
(териториални и ведомствени) за бързо и успешно ликвидиране и ограничаване на
щетите от възникналото наводнение да бъдат координирани по между им.
1.2.2.Общото ръководство на дейностите по защитата в областта се осъществява
от областния управител, който за непосредствено ръководство може да създаде и
изпрати оперативна група на място.
За осъществяване на планираната координация и взаимодействие в ОГ към
Областния управител или кмета на общината се включват представители регионалните
структури на министерствата и ведомствата.
Взаимодействието между частите на единната спасителна система,
участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в
наводнените райони се извършва и от ръководителя на място, като ръководител
на място е началникът на ОУПБЗН-Плевен или оправомощено от него
длъжностно лице.
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1.2.3.Специалните защитни дейности (по електрическата мрежа, ВиК системите,
пътища и т.н.) се ръководят от ръководителите на ведомствените звена в областта и
общините.
VIІ.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 НАВОДНЕНИЕ
Редът за навременното уведомяване на органите на изпълнителната
власт и населението при заплаха или възникване на бедствия се определя с
Наредбата за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия.
1.Система за оповестяване/предупреждение в областта.
1.1.Оповестяването на ръководните органи - областния и общинските
щабове за изпълнение на областния и общинските планове защита при
бедствия, частите на ЕСС и доброволните формирования се извършва чрез
изградената система за ранно предупреждение и оповестяване, монтирана в ОЦ.
СРПО се състои от две подсистеми:
- Подсистема за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на съставните части на единната спасителна система на
територията на областта;
- Подсистема за ранно предупреждение и оповестяване на населението.
За оповестяване на населението и даване на указания за поведение и
действие се използват и местните радиотранслационни възли, местните радио
станции и кабелни оператори.
Сирени ECN 1200 /за град Плевен/ и С – 40 за останалите населени места
в областта и оповестителните системи монтирани на подвижните мобилни
средства се използват за предупреждение, оповестяване и даване на указания и
поведение на действията на населението намиращо се на открито в градските
части при възникване на опасност от наводнение или възникнало такова.
Местните радиа и кабелните оператори и местните радио-оповестителни
5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057, тел. 064-801 071, факс 064-801 072
http://www.pleven-oblast.bg
e-mail: pleven_oblast@mail.bg

34

системи, собственост на населените места се използват за оповестяване на
населението, намиращо се по домовете си;
1.2.Оповестяване на изпълнителната власт, органите за управление,
силите на ЕСС и населението на територията на областта при възникване на
наводнение.
Анализът

на

параметрите

на

рисковите

характеристики

на

съществуващите заплахи от възникване на наводнение, показва, че няма
изградена автоматизирана система за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване при възникване на опасност от наводнение. Наблюдението,
ранното предупреждение и оповестяването, на този етап се извършва от
физически лица с конвенционални средства.
Оповестяването на органите на изпълнителната власт се извършва с
изградената система за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО).
По разпореждане на областния управител, личният състав на щаба за
изпълнение на областния план за защита при бедствия се оповестява от
оперативния център на ОУПБЗН-Плевен.
Щабовете за изпълнение на общинските планове за защита при бедствия
се оповестяват по заповед на кметовете на общини от оперативните дежурни по
общински съвет по сигурност, съгласно изготвените схеми.
1.3.Отговорни длъжностни лица в областта и функциите им /ОЦ/.
1.3.1.Дейност на ОЦ при получено предупреждение:
Дейностите на ОЦ са регламентирани в чл.13 от Наредбата за условията
и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия
и за оповестяване при въздушна опасност, се реализират при подадено
предупреждение от Оперативния дежурен от НОЦ на ГД „ПБЗН”-МВР, или от
териториалните структури на държавните органи и организации, юридически и
физически лица.
а) Дейности на оперативния дежурен в ОЦ на ОУПБЗН-Плевен:
1. При получаване на сигнал (предупреждение) докладва на началник
5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057, тел. 064-801 071, факс 064-801 072
http://www.pleven-oblast.bg
e-mail: pleven_oblast@mail.bg

35

група „ОЦ”, който от своя страна на началника на ОУПБЗН-Плевен за
полученото предупреждение;
2. Препраща информацията до:
- областния управител;
- след получаване на заповед от областния управител, кмета на засегната
община или началника на ОУПБЗН-Плевен, съгласно чл.13 от Наредбата за
условията и реда за функциониране на националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност се
изпълнява същата и се информира НОЦ.
- съответната РСПБЗН и група „СД” към ОУПБЗН-Плевен;
3. След извършеното

ранно предупреждение

или оповестяване

незабавно се изпраща писмен доклад до директора на ГДПБЗН - МВР от
оперативния дежурен в НОЦ или до началника на ОУПБЗН и оперативния
дежурен в НОЦ на ГДПБЗН - МВР от оперативния дежурния в ОЦ на
съответното ОУПБЗН - чл.16, ал.3 от Наредбата за условията и реда за
функциониране на националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия
и за оповестяване при въздушна опасност.

VІІІ.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ, И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА
РЕАГИРАНЕ СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
V.ПРИЛОЖЕНИЯ
1.Приложение № 5 -Списък на потенциално опасни водостопански
обекти (ПОВО) в областта
2.Приложение № 6-Списък на хидротехнически съоръжения на
територията на област Плевен с необходимост от възстановяване
3.Приложение № 7-Справка за характеристиката и прогнозата на
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пораженията при разлив и наводнения следствие на разрушаване на язовирни
стени.
4.Приложение № 8-Корекции на реки и брегозащитни съоръжения
(защитни диги и подпорни стени с височина над околния терен)
5.Приложение № 13-Карта-километраж на реките в област Плевен
6.Приложение № 14-Схема на андигирания български бряг от км
567+000 до км 639+000
7.Приложение № 15-Карта на дигите и заливните на реки и язовири и
Плевенска област.
8.Приложение № 23-Схема за оповестяване и координация на
съставните части на ЕСС.
9.Приложение

№

24-Телефонен

указател

за

оповестяване

и

взаимодействие на съставните части на ЕСС при възникване на бедствия,
аварии и извънредни ситуации в област Плевен.
10.Приложение № 33-Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода и
други от първа необходимост и последваща, при повече от една бедстващи
общини.
11.Приложение № 34-Информация на екипите, средствата и време за
готовност за реагиране на съставните части на ЕСС.
12.Приложение № 35-Регистър на специализираните медицински екипи и
за оказване на квалифицирана (специализирана) медицинска помощ.
13.Приложение № 39-Хидромелиоративна карта на област Плевен в
мащаб 1:100 000
14.Приложение № 40-Ситуация поречие р.Вит - карта в мащаб 1:25 000
15.Приложение № 41-Ситуация поречие р.Осъм - карта в мащаб 1:25 000
16.Приложение № 42-Ситуация поречие р.Искър - карта в мащаб
1:25 000
17.Приложение № 43-Указания за поведение и действия на служителите и
гражданите при наводнение.
18.Приложение № 44-Ред за действие при опасност от наводнение при
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повишаване нивото на река Дунав.
19.Приложение № 45-ред за действие при опасност от наводнение,
следствие интензивни валежи и бързо снеготопене.
20.Приложение № 46-Ред за действие при опасност от възникване и при
възникване на наводнение, следствие разрушение на язовирна стена и/или
съоръженията към нея.
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