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В изпълнение на заповед № РД-09-90/07.08.2013 г на областен
управител на област Плевен, за провеждане на областно учение за защита при
бедствия на тема: „Дейност на областния и общинските щабове за изпълнение
на плановете за защита при бедствия, органите за управление и силите на
Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при възникване на тежки зимни
условия, в резултат на снегонавявания и обледенявания” и в изпълнение на
раздел VI, т.1 от Организационни указания, рег.№ ОМП-01-20-(1)/07.08.2013 г.
за подготовката и участието на органите за управление и силите от ЕСС в
областното учение се извърши настоящата актуализация на областния план за
защита при бедствия на област Плевен – част „Снегонавявания и
обледенявания”.
І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА
СНEГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЕНЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТТА:
Зимата е сезон, през който нахлуването на студени въздушни маси на
територията на областта е често срещано явление. Средните януарски
температури са в границите между -20С и -30С, но минималните температури
често достигат и до -150С и -200С. Суровостта на зимата се изразява и с честите
мразовити дни /минимални температури под 00С/, но понякога се случват и
периоди с ледени дни /максималните температури под 00С/.
Зимните валежни количества се движат в границите между 100 и 140
2
л/м и са най-малки в сравнение с другите сезони.
Преобладаващите ветрове през цялата година са западните и
северозападните, но поради откритостта на север също и ветровете с източна
компонента.
Средногодишна валежна сума между
500 и 600 л/м2.
Среден брой дни със снежна покривка
40 – 50 дни.
Средна дебелина на снежната покривка
7 – 10 см.
Най-висока снежна покривка
100 см.
През зимните месеци на територията на областта е възможно да паднат
обилни снеговалежи, съпроводени с умерен до силен вятър. Възможно е да се
създадат затруднения на движението, снабдяването на населението с продукти
и стоки от първа необходимост, както и да бъде нарушено нормалното
функциониране на националното стопанство в областта.
Някои населени места могат да се окажат със затруднен достъп, без
електро и водоснабдяване, с нарушени транспортни комуникации и с всички
произтичащи от това последствия.
Поради ниските температури през зимните месеци се образуват
обледенявания и поледици по пътната мрежа, далекопроводи, откритите
съобщителни съоръжения, контактната мрежи на електрифицирания транспорт
и др.
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Вследствие на снегонавявания и обледенявания на територията на
областта могат да възникнат:
-навявания и затрупвания, в резултат на което ще се образуват
непроходими участъци по пътната мрежа, особено по общинската;
-затруднено снабдяване на населението с хранителни продукти и други
стоки;
- обледенявания с евентуално скъсване на далекопроводи – високо и
ниско напрежение;
-временно преустановяване на движението по отделни участъци на
пътната мрежа;
-образуване на потенциалноопасни
републиканската и общинската пътна мрежа.

участъци

по

пътищата

от

Възможни потенциално опасни участъци, с вероятност от
образуване на снегонавявания и обледенявания:
По Републиканската пътна мрежа:
•
наклона след разклона за с.Козар Белене – път I-3 при км 41+240
•
местността „Шумата” – път I-3 при км 73+300
•
местността „Черен паметник” – път I-3 при км 85+000
•
местността „Хумата” – път I-3 при км 132+000
Обходи на потенциално застрашените обекти:
•
Наклонът след разклона за с.Козар Белене – в този участък няма
възможност за близко отбиване на движението, тъй като обходните маршрути
са характерни с много високи надлъжни наклони и криви с малък радиус, което
прави преминаването на тежкотоварни автомобили невъзможно при зимни
условия /с.Варана – с.Червена/. Дългият обход е през Левски – Павликени по
път III-301 и път III-303. Предвидено е техниката за изтегляне на закъсали
автомобили да бъде разположена в РПС-Левски и участъка непрекъснато да се
следи, почиства и опесъчава, за да се предотврати затварянето му.
•
Местността „Шумата” – обходния маршрут при затваряне на I-3
„Бяла – Ботевград“ в този участък е отбиване на движението по направление
Бяла – София от път I-3 „Бяла – Ботевград“ по път III-3402 „Славяново –
Пордим – Вълчитрън” през гр.Пордим, като в центъра на града се отклонява по
път III-3501 „Гривица – Згалево – Пордим” към с.Гривица до включване с път
II-35 „Плевен – Ловеч“, по който се насочва към пътен възел „Гривица” и от
там се включва в първокласния път, и обратно. Техниката за изтегляне на
закъсали автомобили ще бъде разположена в опорни пунктове „Пордим” и
„Гривица”.
•
Местността „Черен паметник” – обходния маршрут при затваряне
на път I-3 „Бяла – Ботевград“ в този участък е отбиване на движението по
направление Бяла – София от път I-3 „Бяла – Ботевград“ при пътен възел
„Гривица” по път II-35 „Плевен – Ловеч“ до навлизане в гр.Плевен. При
навлизане в града се включва в ул. „Георги Кочев”, чрез която се достига до
пътен възел „КАТ” и от там се включва в първокласния път, и обратно.
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•
Местността „Хумата” – при затваряне на участъка, движението се
пренасочва по старото неизползвано в момента трасе на път I-3, характерно с
по-малки надлъжни наклони. На това място е предвидена техника за изтегляне
на закъсали автомобили в РПС-Телиш, която е разположена в близост до
участъка.
По второкласната пътна мрежа:
•
по пътя Плевен – Ловеч, в отсечката гр.Плевен – с.Брестовец –
Тенекиен хан (открит пътен участък, на отделни места с наклон и възможно
образуване на снегонавявания и заледявания);
•
по пътя Плевен – Гривица – Никопол, в отсечките с.Гривица –
с.Мечка (пътен участък, по който е възможно образуване на заледяване и на
отделни места снегонавяване) и с.Муселиево – с.Въбел (стръмен пътен
участък);
•
по пътя Д.Дъбник – Искър – Кнежа, в отсечките „Мотописта”, гр.
Д.Дъбник – „Чекръците“, преди гр.Искър (открита пътна отсечка, по която има
вероятност да се образуват заледявания и снегонавявания) и разклона за с.
Д.Луковит (открит пътен участък с наклон, на отделни места снегонавявания);
•
наклонът при влизане в гр.Искър, по пътя Плевен – Кнежа.
По третокласната пътна мрежа:
•
по пътя Плевен – Згалево – Пордим – Одърне – Левски, в отсечката
с.Гривица – с.Згалево (вероятност от образуване на заледявания и
снегонавявания);
•
по пътя Пордим – Славяново (открит пътен участък, вероятност от
възникване на снегонавявания);
•
по пътя Българене – Стежерово – Божурлук (наклонен и открит
пътен участък, възможно е образуване на заледявания и частични
снегонавявания);
•
по пътя Кнежа – Оряхово (наклонен и открит пътен участък);
•
по пътя Кнежа – Гостиля (равнинен пътен участък, възможно е
образуване на снегонавявания);
•
по пътя Плевен – Д.Митрополия – Гулянци, в отсечката с.Опанец –
гр. Д.Митрополия (открит пътен участък, възможни заледявания);
•
пътен възел за „Рафинерия Плама” АД – с.Крушовица – с.Садовец.
По общинската пътна мрежа:
Община Белене:
Навявания и непроходими участъци се получават на път ІV-34205
„с.Петокладенци – с.Стежерово“ от 2.3 км.
Община Гулянци:
•
участъци от пътя Гулянци – Сомовит;
•
участъци от пътя Гулянци – Загражден;
•
участъци от пътя Гулянци – Комарево;
•
участъци от пътя Гулянци – Гиген;
•
участъци от пътя Гулянци – Ленково.
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

5

Община Долни Дъбник:
•
участъци от пътя Г.Дъбник – Писарово.
Община Долна Митрополия:
•
по пътя Крушовене – Байкал (открит пътен участък);
•
по пътя Д.Митрополия – Ореховица, в отсечката гр. Д.Митрополия
– гр.Тръстеник, от гр. Тръстеник до с.Ореховица;
•
по пътя Д.Митрополия – Гулянци, в отсечката гр. Д.Митрополия –
с.Победа (открит пътен участък с образуване на снегонавявания);
•
по пътя Гостиля – Крушовене (открит пътен участък, навявания);
•
път ІІІ – с.Славовица (открит пътен участък, навявания)
•
Д.Митрополия – Г.Митрополия;
•
Г.Митрополия – граница с община Искър;
•
Тръстеник – Победа;
•
Божурица – Рибен.
Община Искър:
•
по пътя Искър – Кнежа (открита пътна отсечка, по която се
образуват заледявания и снегонавявания);
•
разклона за с. Д.Луковит (открит пътен участък с наклон, по който
се образуват на отделни места снегонавявания);
•
наклонът при влизане в гр.Искър;
•
пътя Искър – Староселци.
Община Кнежа:
•
на второкласен път Кнежа – Б.Слатина;
•
на третокласен път Кнежа – Оряхово, в местност „Маринов геран”;
•
пътя Кнежа – Червен бряг, между селата Лазарово и Еница.
Община Левски:
•

по пътя Левски – Варана;

•
по пътя Козар Белене – ж.п. спирка „Кукла“;
•
по пътя с.Обнова – с.Каменец, община Пордим.
Община Никопол:
•
разклона и пътя за с. Драгаш войвода;
•
разклона и пътя с.Муселиево – с.Въбел;
•
пътя с.Муселиево – с.Евлогиево;
•
разклона и пътя за с.Санадиново.
Община Плевен:
•
пътя Плевен – Радишево – Тученица – Бохот;
•
от разклона на пътя Плевен – Ловеч, за с.Ралево – с.Ласкар –
с.Николаево;
•
пътя Плевен – Пелишат;
•
пътя Буковлък – Върбица.
Община Пордим:
•
пътя Вълчитрън – Катерица – Борислав;
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•
пътя Вълчитрън – Пелишат;
•
пътя Катерица – Одърне;
•
пътя Борислав – Одърне;
•
пътя Каменец – Обнова.
Община Червен бряг:
•
пътя Реселец – Бресте;
•
пътя Горник – Сухаче;
•
пътя Девенци – Телиш;
•
пътя Радомирци – Ракита;
•
пътя Ракита – Телиш;
•
пътя Червен бряг – Индустриален квартал – Луковит.
ІI. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА СНЕГОНАВЯВАНИЯ:
1.Почистване и поддържане на нормална проходимост на пътищата от
Републиканската и общинската пътна мрежа.
2.Определяне на критичните пътни участъци от Републиканската и
общинската пътна мрежа, по които е възможно да възникнат снегонавявания и
обледенявания.
3.Определяне на обходни маршрути и отбивки за извеждане на
аварирала техника и осигуряване на нормално движение пред зимния сезон.
4.Сключване на договори с пътноподдържащи фирми за поддържане и
почистване на пътищата от общинската пътна мрежа.
5.Почистване на пътищата от общинската пътна мрежа със собствена
техника и на пътноподдържащите фирми.
6.Провеждане на спасителни дейности за извеждане на затрупани и
заседнали хора и автомобили.
7.Ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление,
силите за реагиране и населението за предстоящи метеорологични промени на
времето (обилен снеговалеж, снегонавявания и обледенявания) – извършва се
от физически лица с конвенционални средства.
Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на
органите за управление, силите на ЕСС и населението.
На територията на областта информация за прогноза за времето,
възникване на щормови явления, количествата на падналите валежи и
предстоящо развитие на метеорологичната обстановка се получава от НИХМ
към БАН, НИМХ филиал Плевен, ЦАН-център за аерокосмическо наблюдение
на ГДПБЗН-МВР и средствата за масово осведомяване.
ІІІ.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО:
1.Разработване и актуализиране на областния и общинските планове за
защита при бедствия в част снегонавявания и обледенявания.
2.Провеждане на мероприятия по усвояване на областния и общинските
планове за защита при бедствия в част снегонавявания и обледенявания.
3.Информиране на населението за възникване на снегонавявания и
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обледенявания на територията на областта.
4.Почистване на пътищата от Републиканската и общинската пътна
мрежа за осигуряване на нормално движение на автомобили и хора.
5.Създаване на организация за нормално снабдяване с хранителни
продукти, вода за пиене, лекарства и др.
6.Организиране оказването на медицинска помощ на тежко и диализно
болни – осигуряване на транспорт до болничните заведения (диализните
центрове).
Дейностите по защитата на населението при възникване на
снегонавявания и обледенявания се изпълняват от звена, служби, сили и
средства на регионалните структури на министерствата и ведомствата,
съгласно чл. 20 от ЗЗБ, които са съставни части на ЕСС.
Защитните дейности започват със своевременното информиране на
населението за предстоящата промяна на метеорологичната обстановка и
вероятността от възникване на снегонавявания и обледенявания на територията
на областта.
Почистването на пътищата от Републиканската пътна мрежа се
извършва под ръководството на директора на Областно пътно управление
(ОПУ) с техника на пътно-поддържащите фирми, имащи задължения по
сключените договори за зимното почистване.
Почистването на пътищата от общинската пътна мрежа се извършва под
ръководството на кметовете на общини и с техника на пътно-поддържащи
фирми, еднолични търговци и частни стопани по силата на сключените
договори за поддържане на общинските пътища преди настъпване на зимния
сезон.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия
(ЩИОблПЗБ) планира и провежда мерки за защита на населението при
възникване на снегонавявания и обледенявания, като организира и координира:
1.Актуализиране на областния и общинските планове за защита
при бедствия:
Извършва се постоянно, при настъпване на изменение в нормативната
база, промени в областната и общинските администрации, в териториалните
звена на съставните части на ЕСС и др.
Областният управител и кметовете на общини организират и ръководят
актуализирането на областния и общинските планове за защита при бедствия –
част снегонавявания и обледенявания.
2.Изучаване, усвояване и проиграване на областния и общинските
планове за защита при бедствия, аварийните планове на обекти по чл.35 и
планове за защита на пребиваващите по чл.36 от ЗЗБ, изм. ДВ, бр.68 от
02.08.2013 г.:
Подготовката на изпълнителната власт, органите за управление и силите
на съставните части на ЕСС се извършва чрез провеждане на тренировки и
учения.
С тренировките и ученията се цели да се усъвършенства координацията,
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взаимодействието и практическите умения на екипите на съставните части на
ЕСС, състоянието и ефективността на комуникационно-информационната
система за реагиране при възникване на снегонавявания и обледенявания на
територията на областта.
Тренировките и ученията се провеждат съгласно чл.28 от ЗЗБ, изм. ДВ,
бр.68 от 02.08.2013 г. по заповед на:
•
министъра на вътрешните работи;
•
областния управител;
•
кмета на общината.
При провеждане на тренировките и ученията се включва и населението
за придобиване на адекватно поведение за действия при възникване на
снегонавявания и обледенявания.
2.1.Областният управител организира и отговаря за обучението на
областната администрация за начините на поведение и действие при
възникване снегонавявания обледенявания и изпълнение на необходимите
защитни мерки (чл.64, ал.1, т.4 от ЗЗБ, изм. ДВ, бр.68 от 02.08.2013 г.).
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
възникване на снегонавявания и обледенявания (чл.14 от ЗЗБ, изм. ДВ, бр.68
от 02.08.2013 г.).
2.3. Регионалният инспекторат по образование 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
2004г. 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, изм. ДВ,
бр.68 от 02.08.2013 г.).
Регионалният инспекторат по образование – Плевен:
•
ръководи методически разработването на плановете на училищата
и детските градини за защита при възникване на снегонавявания и
обледенявания;
•
организира обучението на директорите на училищата и детските
градини за разработване и усвояване на плановете за защита на пребиваващите
при възникване на снегонавявания и обледенявания;
•
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, за
действие при възникване на снегонавявания и обледенявания.
•
участва в организиране и провеждане на извънучилищните
дейности – ученически състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни
ситуации”, конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” и др.
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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,
изм. ДВ, бр.68 от 02.08.2013 г.).
2.5.Източници на финансиране:
-бюджет на областта;
-бюджет на общините;
-бюджети на регионалните структури на министерствата и ведомствата;
-републикански бюджет (за доброволните формирования);
-други.
3.Информиране и оповестяване на населението при възникване на
снегонавявания и обледенявания на територията на областта:
Информиране и оповестяване на населението при възникване на
снегонавявания и обледенявания на територията на гр.Плевен се осъществява,
чрез монтираните 40 бр. сирени с опция за речева информация,
радиотранслационен възел и кабелните оператори.
Информиране и оповестяване на населението при възникване на
снегонавявания и обледенявания в останалите населените места се извършва
чрез местните радиотранслационни възли и кабелни оператори.
Решаващо значение за успешното провеждане на спасителните и
защитните дейности е първоначалното информиране на населението за:
-правилно поведение и действия на населението при възникване на
снегонавявания и обледенявания;
-информиране за промяна на метеорологичната обстановка в областта и
въведените ограничения по организация на движението по пътищата – да не се
предприемат пътувания по пътищата от Републиканската и общинската пътна
мрежа при възникнали снегонавявания и обледенявания;
-обходните маршрути на непроходимите пътища;
-постовете за регулиране и отбиване на движението.
4.Дейности за намаляване на риска:
Планът предвижда набор от дейности за намаляване на риска от
възникване на снегонавявания и заледявания:
-запознаване на членовете на ЩИОблПЗБ с функциите на съставните
части на ЕСС по поддържане и почистване на пътищата от Републиканската и
общинската пътна мрежа на територията на областта при възникване на
снегонавявания и обледенявания;
-обучение на населението за участие в дейностите по защитата при
възникнали снегонавявания и обледенявания (предавания по местните радио и
телевизионни станции).
ІV.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ:
1.При възникване на снегонавявания и обледенявания на
територията на областта, областният управител:
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-създава организация за защита на живота и здравето на хората, на
околната среда и действия на органите за управление и силите на съставните
части на ЕСС за реагиране при възникване на бедствени ситуации в тежки
зимни условия;
-координира СНАВР, когато те излизат извън територията на една
община;
-въвежда със заповед в изпълнение областния план за защитата при
бедствия – част снегонавявания и обледенявания;
-може да обяви бедствено положение на територията на областта или на
част от нея, вследствие на обилните снеговалежи, снегонавявания,
обледенявания и непроходими пътища в областта;
-организира, координира и контролира процеса на подпомагане и
възстановяване;
-определя задълженията и отговорностите на органите за управление и
силите на съставните части на ЕСС при провеждане на спасителни дейности и
ликвидирането на последствията от снегонавявания и обледенявания за
възстановяване на нормалния ритъм на живот в областта.
2. Законност и ред при възникнали снегонавявания и
обледенявания:
2.1. Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в област
Плевен е директора на ОДМВР-Плевен или оправомощен с негова заповед
ръководен служител на дирекцията за всеки конкретен случай.
2.2. Координацията на дейността на специализираните изпълнителни
органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и законността се
осъществява чрез лично участие на директора на ОДМВР-Плевен или негов
представител в работата на ЩИОблПЗБ – част снегонавявания и
обледенявания.
Съгласуването на действията се извършва по време, място, цел и задачи.
Координацията и съгласуването по осъществяване на законово
регламентираните дейности и задачи в районите с настъпили снегонавявания и
обледенявания се осъществява между ръководителя на място при провеждане
на защитни мероприятия и представителя на директора на ОДМВР-Плевен,
отговарящ за реда и законността в района/и (населено/и място/а).
Осигурява се адекватна организация на движението, обходни маршрути
на затрупаните и непроходими участъци от РПМ и ОбщПМ, за недопускане на
ПТП, своевременно изтегляне на закъсали пътни превозни средства и
спасяване на затрупани хора.
3.Дейности на Областно пътно управление (ОПУ) – Плевен:
3.1.Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство;
3.2.Създаване на организация за почистване на републиканската пътна
мрежа от пътноподдържащите фирми на територията на областта при тежки
зимни условия;
3.3.Разработване на варианти за временна организация на движението в
областта при тежки зимни условия;
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3.4.При снежни бури (снегонавяване), снегопочистването се
преустановява, като се поддържа готовност за незабавно започване на работа
след спиране на вятъра (навяването). При започване на работа се поддържа
връзка между съседните ОПУ за среща на колоните снегоринни машини по
пътя, без оглед на границата между съседните ОПУ, с цел едновременно
възстановяване на движението по целия път. Пълно отстраняване на снега и
леда по пътищата навсякъде и по всяко време е практически невъзможно и
икономически неоправдано. Пътищата се чистят до осигуряване на обстановка
на проходимост и безопасно движение със съобразена скорост при зимни
условия. След това се отстраняват образувалите се валове по банкетите, за да
не причиняват при нови валежи снегонавявания по пътищата. При силни
снежни бури и снегонавявания и затваряне на пътища, се осъществяват найнапред пробиви в ширина на булдозера или шнека на роторния снегорин и
уширяване за разминаване на всеки 100 м за гарантиране движението на
автобуси, леки и товарни автомобили.
Борбата с поледяването се води по механичен път, чрез химически
вещества и посредством комбинация от минерални материали с химически
вещества.
В ОПУ-Плевен за борба с поледиците се използва основно комбинация
от пясък и сол, а за преодоляване последствията от бързо заледяване на
невралгични стръмни участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа
се разпръсква само сол. Химическите средства (соли и магнезиева луга) се
употребяват срещу образуване на поледица на пътищата от първа и втора
степен, като се разпръсква в количество, съгласно утвърдените норми в
„Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата” – НАПИ2009г. Опесъчаване се извършва след спиране на снеговалежите и то на
участъци с остри криви, големи надлъжни наклони, мостови съоръжения и
местата с постоянни поледявания.
4.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
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 (МКВП-МС).
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, които
предоставят данни за предварителните споразумения за доставка на продукти
от първа необходимост.
4.1.Осигуряване
съоръжения:

на

нормална

работа

на

водоснабдителните
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При ураганен вятър, снегонавявания и обледяване всички обекти са с
вероятност за поражения и нанасяне на щети. При снегонавявания ще се
наруши връзката до водоснабдителните обекти (помпени станции,
водоизточници, резервоари и др.), разположени извън населените места. При
валежи с ниски температури ще възникнат заледявания, обледяване на някои
части от конструкцията на обслужваните обекти, прекъсване на ел.
захранването.
Основна дейност на „В и К” ЕООД – Плевен е добив, третиране и
доставка на вода за битово-питейни нужди в селищата на територията на
област Плевен, без община Кнежа. В община Кнежа дейностите по осигуряване
нормалната работа на водоснабдителните съоръжения се извършва от
„Аспарухов вал” ЕООД.
Дружеството 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 и провеждане на
санитарни дейности в наводнените райони. 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.
Всички аварийни и помощни аварийни бригади, изградени на
територията на областта, с изключение на община Кнежа („Аспарухов вал”
ЕООД), са подчинени на „В и К” ЕООД – Плевен, гр.Плевен, ул. „Сан
Стефано” №25, а дружеството, като съставна част на ЕСС е подчинено на
МРРБ, гр.София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19.
4.2.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. Има
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
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може да сигнализира за възникнали аварии по всяко време на денонощието. В
приложение №34 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
ремонтират отоплителните им системи;
•
административните и производствени сгради се подготвят за
зимния сезон, осигуряват се горива за отопление;
•
за работа на персонала при зимни условия са доставени зимни
костюми, обувки, шапки и лични предпазни средства;
•
за отстраняване на възникнали повреди по съоръженията от
влошените метеорологични условия, в следствие на бури, обледенявания,
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.
4.3.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински
изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост:
4.3.1.Отговорни длъжностни лица, координиращи нуждите от храни,
вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други:
- директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ);
- председател на Кооперативен съюз – Плевен.
4.3.2.Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и други;
- председател на Кооперативен съюз – Плевен и отговорник ОМП.
4.3.3.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други, за цялата област (Приложение №33).
4.4.Здравеопазване:
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Длъжностното лице, координиращо действията за оказване на първа
помощ е директора на РЗИ.
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 в:
-създаване на организация за транспортиране на нуждаещите се от
хемодиализа пациенти и родилки и евентуалното им хоспитализиране;
-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.
На основание чл.115 и чл.114 (1) от ЗЗ, директорът на РЗИ и
директорите на лечебни и здравни заведения при бедствия организират:
-логистични функции, във връзка със създаване на необходимите
условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение,
рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
-логистични функции, във връзка с осигуряване защитата на
стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;
-логистични функции, във връзка с формиране на 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.
По приложение №35 – регистър на специализираните медицински
екипи и 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
извършване на възстановителните работи е директорът на дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.
6.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население:
6.1.Длъжностното лице от областната администрация, координиращо
външното и вътрешното подпомагане на засегнатото население е областния
управител.
6.2.Вътрешно подпомагане за областта:
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Длъжностното лице от областната администрация, отговарящо за
вътрешното подпомагане на засегнатото население е ресорния зам.-областен
управител.
6.2.1. Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за
приемането и обобщаването на заявките (исканията) от общините:
Отговорното длъжностно лице от областната администрация за
приемането и обобщаване на отправените искания за подпомагане на
населението в засегнатите общини е директорът на дирекция АПОФУС.
6.2.2.Редът за приемане на заявките/исканията от отделните общини 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.
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.
6.3.Външно подпомагане за областта:
6.3.1.Длъжностното лице от областната администрация, отговорно за
изготвянето на заявки/искания, по типова форма на заявка – приложение №27
е директора на дирекция АПОФУС.
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 МКВПМС;
-заявка
за
отпускане
(възстановяване
на
недостигащите/
изразходваните) финансови средства към МКВП-МС.
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.
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7.Изучаване, проиграване и актуализация на плана:
7.1. Изучаване и проиграване на плана:
Планът се изучава и проиграва, чрез провеждането на тренировки и
учения с:
•
членовете на ЩИОблПЗБ;
•
кметовете на общини;
•
членовете на ЩИОбщПЗБ;
•
органите за управление на съставните части на ЕСС.
При тренировките и ученията се задават параметри, възможно найблизки до екстремните за територията на областта, в резултат на възникнали
снегонавявания и обледенявания. Ползват се информация и резултати от
възникнали снегонавявания и обледенявания на територията на страната и
дадените указания за подобряване на защитата на населението.
Всяка тренировка и учение за изучаване и проиграване на плана се
извършва, съгласно чл.28 от ЗЗБ.
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
възникване на снегонавявания и обледенявания), под ръководството на
областния управител или 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. на
областния управител на област Плевен, имащи задължения по защитата на
населението и националното стопанство в областта при тежки зимни условия.
При промени, които не засягат задачите на настоящия план, корекциите
се извършват съобразно постъпилите искания на съответния компетентен
орган.
Областният план за защита при бедствия – част снегонавявания и
обледенявания е задължителен за изпълнение от всички органи на
изпълнителната власт, юридическите, физическите лица и едноличните
търговци при възникване на бедствия.
V.СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ
НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ВЪЗНИКНАЛИТЕ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И
ПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТИЩАТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА И
ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:
Източниците за финансиране, съобразно областния план за защита при
бедствия – част снегонавявания и обледенявания са републиканския бюджет,
общинските бюджети, търговските дружества и едноличните търговци за
обектите им.
Допълнителни финансови средства за овладяване, преодоляване и
ликвидиране на последиците от настъпилите снегонавявания и обледенявания,
могат да се осигурят по решения на МКВП-МС. Средствата се предоставят
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

17

след депозирани искания от съответните първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити, съгласно чл.чл. 16, 19, 27, ал.4 и 38 от Правилника за
организацията и дейността на МКВП-МС.
Целеви финансови средства се предоставят за:
-разплащане на непредвидени разходи за СНАВР при бедствия на
включените чрез оперативните центрове сили и средства на ЕСС;
-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 нормативно установени действия
за защита при бедствия при условия, по ред и в размери, определени с
Правилника.
Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на ЕСС на територията
на областта. При необходимост, допълнителни сили и ресурси се осигуряват
поетапно от отговорните за превенция и СНАВР ведомства и организации. В
извънредни ситуации, при възможност може да бъдат включени силите и
ресурсите и на МО, съгласно приложение №34.
4.Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между
две и повече бедстващи общини:
Осигуряване на нормална проходимост на пътищата от
Републиканската пътна мрежа на територията на областта се извършва от ОПУ.
При създаване на непроходими участъци от пътната мрежа на
територията на областта, в резултат обилен снеговалеж, последвали
снегонавявания и обледенявания, отговорен за осигуряването на
проходимостта им и обходни пътища е директорът на ОПУ-Плевен.
Длъжностните лица от ОПУ-Плевен, отговорни за организиране и
координиране дейностите по разчистване на пътища от републиканската пътна
мрежа са:
1.Директор на ОПУ;
2.Н-к отдел „Поддържане на РПМ“;
3.Гл.експерт „Управление пътна мрежа, пътни имоти и такси“;
4.Ръководител РПС-Плевен;
5.Ръководител РПС-Левски;
6.Ръководител РПС-Телиш;
7.Ръководител РПС-Гулянци.
VI.НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕСС:
1.Организация на действията на органите за защита при
възникване на снегонавявания и обледенявания:
1.1.Ръководство на действията на органите за защита при обилен
снеговалеж, снегонавявания и обледенявания:
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Ръководството на действията на съставните части на ЕСС се извършва от
областния управител.
1.2.Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия
(ЩИОблПЗБ):
Със заповед № РД-09-63/01.07.2013 г. на областния управител на област
Плевен, в съответствие с чл.64, ал.1, т.10 от ЗЗБ е създаден ЩИОблПЗБ.
Дейността на щаба се заключава в следното:
-създаване на организация за своевременно набиране, анализиране и
обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникналите
снегонавявания и обледенявания;
-анализиране на възникналата бедствена ситуация, в резултат на
обилния снеговалеж и снегонавявания;
-изработване на необходимите разчети, доклади и вземане на решение;
-отдаване на заповед на областния управител за провеждане на СНАВР.
За ръководство и координация на СНАВР при тежки зимни условия в
общините, кметовете със свои заповеди, на основание чл.65, ал.1, т.7 са
изградили ЩИОбщПЗБ.
1.2.1. Управлението на дейностите по провеждане на СНАВР при тежки
зимни условия в областта се осъществява от областния управител и създадения
ЩИОблПЗБ (за общините – от кметовете на общини и ЩИОбщПЗБ) от
постоянните им работни места (пунктове за управление).
При възникване на сложна зимна обстановка към ЩИОблПЗБ 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 СНАВР при тежка зимна
обстановка, са действията на всички структури (териториални и ведомствени)
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 (ОГ) на място.
За осъществяване на координация и взаимодействие в ОГ към областния
управител или кмета на общината се включват представители на регионалните
структури на министерствата и ведомствата.
Взаимодействието между частите на ЕСС, участващи в СНАВР в
затрупаните и труднопроходими райони се извършва и от ръководителя на
място. Ръководител на място е началника на ОУПБЗН-Плевен или
оправомощено от него длъжностно лице.
1.2.3.Специалните защитни дейности (по електрическата мрежа, В и К
системите, пътища и т.н.) се ръководят от ръководителите на ведомствените
звена в областта и общините.
2.Организация на комуникациите в областта:
2.1.Налични средства и възможности за комуникация:
-използване на възможностите на фиксираните и мобилните мрежи –
стационарни и мобилни телефони;
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- изграждане на телефонни връзки по обходни маршрути;
- интернет;
- факс.
2.2.Координация на комуникациите при възникнала тежка зимна
обстановка – приложения №№ 23 и 24.
3.Определяне на терени във всяка община, за разполагане на сили на
ЕСС от други области:
При придаване на допълнителни сили от други области при
необходимост, същите ще бъдат разположени, както следва:
-сили на ГДПБЗН-МВР – в базата на ОУПБЗН-Плевен, гр.Плевен, ул.
„Сторгозия” №12;
-сили на МВР за опазване на обществения ред – в местата на разполагане
на областната и общинските структури;
-сили на СМП – в базите по места на ЦСМП-Плевен и ФСМП в
общините;
-сили на регионалните структури на министерствата и ведомствата – в
базите на съответните структури.
VII.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕСС И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ
СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЕНЯВАНИЯ:
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 Национална система за ранно предупреждение и оповестяване
(НСРПО).
НСРПО се състои от две подсистеми:
- Подсистема за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС 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 – Приложение №26
Монтираните 40бр. сирени ECN 1200 в град Плевен, а за останалите
населени места в областта и оповестителните системи, монтирани на
подвижните мобилни средства се използват за оповестяване и даване на
указания за правилно поведение и действия на населението при обилен
снеговалеж и възникнали снегонавявания и обледенявания.
Местните радиа и кабелните оператори и местните радио-оповестителни
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,
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силите на ЕСС и населението на територията на областта:
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
ЩИОблПЗБ се оповестява от Оперативния център (ОЦ) на ОУПБЗН-Плевен.
ЩИОбщПЗБ 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, регламентирани в чл.13 от Наредбата за условията и
реда за функциониране на НСРПО на органите на изпълнителната власт и
населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, се
реализират при подадено предупреждение от Оперативния дежурен (ОД) в
НОЦ на ГДПБЗН-МВР или от териториалните структури на държавните органи
и организации, юридически и физически лица.
а) Дейности на ОД в ОЦ на ОУПБЗН-Плевен:
1. При получаване на сигнал (предупреждение) докладва на началник
група „ОЦ”, който от своя страна на началника на ОУПБЗН, за полученото
предупреждение;
2. Препраща информацията до:
- областния управител;
- след получаване на заповед от областния управител, кмета на
засегнатата община или началника на ОУПБЗН, съгласно чл.13 от Наредбата за
условията и реда за функциониране на НСРПО на органите на изпълнителната
власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност,
същата се изпълнява и се докладва в НОЦ – ГДПБЗН-МВР.
- съответната РСПБЗН и група „СД”.
3. След извършеното ранно предупреждение/оповестяване, незабавно се
изпраща писмен доклад до началника на ОУПБЗН-Плевен и ОД в НОЦ –
ГДПБЗН-МВР от ОД в ОЦ – ОУПБЗН-Плевен – чл.16, ал.3 от Наредбата за
условията и реда за функциониране на НСРПО 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 НА СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС –
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №34.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение №1
-Област Плевен-потенциални опасности – карта с
мащаб 1:130000 на територията на област Плевен;
2.Приложение №17
-Списък на пътни съоръжения, изградени на
територията на област Плевен по железопътната мрежа;
3.Приложение №18
-Списък на електроподстанциите на територията
на област Плевен;
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4.Приложение №19
-Списък на основни и дублиращи пътища до
населените места в област Плевен;
5.Приложение №23
-Схема за оповестяване и координация на
съставните части на ЕСС;
6.Приложение №24
-Телефонен указател за оповестяване и
взаимодействие на съставните части на ЕСС при възникване на бедствия,
аварии и извънредни ситуации в област Плевен;
7.Приложение №26
-Схема на развърната оповестителна система в
област Плевен (карта);
8.Приложение №27
-Типова форма за заявка;
9.Приложение №33
-Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода и
други от първа необходимост, при повече от една бедстващи общини;
10.Приложение №34 -Информация за екипите, средствата и време за
готовност за реагиране на съставните части на ЕСС;
11.Приложение №35 -Регистър на специализираните медицински
екипи за оказване на квалифицирана /специализирана/ медицинска помощ;
12.Приложение №37 -Минимален оперативен бедствен резерв от
имущество и стоки от първа необходимост, за незабавно подпомагане на
пострадало население при бедствия и аварии.
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