Приложение № 1

РАЗЧЕТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,
СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ

І. ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1.

Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Земетресение” на общ.
план за ЗБ

ДА

2.

Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Наводнение” на общ.
план за ЗБ

ДА

Подлежащи на
евакуация по чл.3
или разсредоточаване по
чл.4
-Предполагаем брой лица
за евакуация - 8000
човека;
-Ценни исторически
архивни документи;
-Лекарствени средства,
медицински изделия,
апаратура, кръв и
кръвни продукти,
болнично имущество;
-Хранителни продукти и
промишлени стоки от
първа необходимост.
Подлежащи на
евакуация по чл.3
или разсредоточаване по
чл.4
-Предполагаем брой лица
за евакуация 5000
човека;
-Ценни исторически
архивни документи;
-Лекарствени средства,
медицински изделия,
апаратура, кръв и
кръвни продукти,

Заложени в
общ.план
за ЗБ сборни
евак. пунктове
(СЕП)

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване
в общината(МН)

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

Частично осигурено
70%

9 броя СЕП

МН – 49 бр.
Общо
8000 души

ЕЦ – 2 бр.
№1
стадион „Плевен”
№2–
СУ „Г.Бенковски”

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване
съгласно част
„Наводнение”

Заложени в
общ.план
за ЗБ сборни
евак. пунктове
(СЕП)

Заложени в
общ.план за ЗБ
места за
настаняване
в общината(МН)

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

10 броя СЕП

МН – 49 бр.
Общо
5000 души

ЕЦ – 2 бр.
№1
стадион „Плевен”
№2–
СУ „Г.Бенковски”

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване, съгласно
част „Земетресение”

Частично осигурено
90 %
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болнично имущество;
-Хранителни продукти и
промишлени стоки от
първа необходимост.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1.В останалите части от Общинския План за защита при бедствия в община Плевен не се предвижда защита чрез евакуация и разсредоточаване.

ІІ. ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

1.

Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Земетресение” на общ.
план за ЗБ

Подлежащи на
евакуация по чл.3 или
разсредоточаване по
чл.4

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване,
съгласно
част”Земетресение”

Заложени в
Общ.План
За ЗБ сборни евак.
пунктове (СЕП)

Заложени в
Общ.План за ЗБ
места за
настаняване
в общината(МН)

Евакуационни
центрове (ЕЦ),
които да
подпомагат
евакуацията

Назначена със Заповед на
Кмета на Общината
комисия от специалисти,
МН - 3 бр.
Осигурено
извършва обследване на
50 човека
НЕ
Общо
НЕ
100 %
сградите и взема решение
520 души
за временно извеждане на
населението.
Предвижда ли се защита
Транспортно осигуряване
Заложени в общ. Евакуационни
Подлежащи на
Заложени в
чрез евакуация и
на разчета за евакуация и
план за ЗБ
центрове (ЕЦ),
евакуация по чл.3 или
общ.План
2. разсредоточаване в част
разсредоточаване
места за
които да
разсредоточаване по
за ЗБ сборни евак.
„Наводнение” на
съгласно част
настаняване
подпомагат
чл.4
пунктове (СЕП)
общ.План за ЗБ
„Наводнение”
в общината(МН) евакуацията
При високо покачване
нивото на р.Дунав, в
източната част където
няма изградена дига,
МН – 1 бр.
Осигурено
може да се наложи
Общо
10 човека
100 %
НЕ
НЕ
временно извеждане на
20 души
домакинствата.
За целта има изготвен
план за действие по време
на криза
ЗАБЕЛЕЖКА:
1.В останалите части от Общинския План за защита при бедствия в община Белене не се предвижда защита чрез евакуация и разсредоточаване.
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ІІІ. ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване,
съгласно част
„Земетресение”

Предвижда ли се защита
Заложени в общ. Евакуационни
Подлежащи на
Заложени в общ.
чрез евакуация и
план за ЗБ
центрове (ЕЦ),
евакуация по чл.3 или
план за ЗБ сборни
І.
разсредоточаване в част
места за
които да
разсредоточаване по
евак.пунктове
„Земетресение” на общ.
настаняване
подпомагат
чл.4
(СЕП)
план за ЗБ
в общината(МН) евакуацията
Назначена със Заповед на
кмета на
общината,комисия от
Осигурено
МН – 11 бр.
специалисти извършва
ЕЦ – 11 бр.
65 човека
100 %
СЕП – 11 бр.
Общо
обследване на сградите и
950 души
взема решение за
временно извеждане на
населението.
Предвижда ли се защита
Транспортно осигуряване
Заложени в
Евакуационни
Подлежащи на
Заложени в общ.
чрез евакуация и
На разчета за евакуация и
Общ.План за ЗБ центрове (ЕЦ),
евакуация по чл.3
план за ЗБ сборни
II. разсредоточаване в част
разсредоточаване
места за
които да
или разсредоточаване
евак. пунктове
„Наводнение” на
съгласно част
настаняване
подпомагат
по чл.4
(СЕП)
общ.План за ЗБ
„Наводнение”
в общината(МН) евакуацията
Назначена със Заповед на
кмета на
общината,комисия
Осигурено
МН - 11 бр.
извършва оглед и оценка 65 човека
100 %
НЕ
Общо
НЕ
на засегналите жилищни
950 души
сгради в наводнения
район.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1.В останалите части от Общинския План за защита при бедствия в община Гулянци не се предвижда защита чрез евакуация и разсредоточаване.
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1.

Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Земетресение” на общ.
план за ЗБ
Назначена със заповед на
кмета на общината
комисия от специалисти,
извършва обследване на
сградите и взема решение
за временно извеждане на
населението.

ІV. ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Транспортно осигуряване
Подлежащи на
Заложени в общ.
на разчета за евакуация и
Евакуация по чл.3 или
план за ЗБ сборни
разсредоточаване,
разсредоточаване по
евак. пунктове
съгласно част
чл.4
(СЕП)
„Земетресение”

Население останало без
подслон

Не е предвидено

СЕП – 16 бр.

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване в
общината(МН)
училища и
общински
сгради на
територия
на община
Долна
Митрополия
Не е посочен
капацитета на
МН
Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване в
общината(МН)

Евакуационни
центрове (ЕЦ),
които да
подпомагат
евакуацията

ЕЦ -16 – бр
/сградата на
кметството на
съответното
населено място/

Предвижда ли се защита
Транспортно осигуряване
Евакуационни
Подлежащи на
Заложени в общ.
чрез евакуация и
на разчета за евакуация и
центрове (ЕЦ),
евакуация по чл.3 или
план за ЗБ сборни
2. разсредоточаване в част
разсредоточаване,
които да
разсредоточаване по
евак. пунктове
„Наводнение” на общ.
съгласно част
подпомагат
чл.4
(СЕП)
план за ЗБ
„Наводнение”
евакуацията
При високо покачване
нивото на р.Дунав, в
ЕЦ – 1бр.
северната част на
МН - 1 бр.
Не е предвидено
/сграда на
с.Байкал може да се
150 човека
СЕП – 1 бр.
Общо
кметство село
наложи временно
150 души
Байкал/
извеждане на застрашено
от наводнение население
ЗАБЕЛЕЖКА:
1.В останалите части от общинския план за защита при бедствия в община Долна Митрополия не се предвижда защита чрез евакуация и
разсредоточаване.
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V. ОБЩИНА ИСКЪР
Предвижда ли се защита
Транспортно осигуряване
Заложени в общ. Евакуационни
Подлежащи на
Заложени в общ.
чрез евакуация и
на разчета за евакуация и
план за ЗБ
центрове
евакуация по чл.3 или
план
І. разсредоточаване в част
разсредоточаване,
места за
(ЕЦ), които да
разсредоточаване по
за ЗБ сборни евак.
„Земетресение” на общ.
съгласно част
настаняване в
подпомагат
чл.4
пунктове (СЕП)
план за ЗБ
„Земетресение”
общината(МН)
евакуацията
Назначена със заповед на
кмета на общината
комисия от специалисти,
Осигурено
МН - 2 бр.
извършва обследване на
50 човека
100 %
НЕ
Общо
НЕ
сградите и взема решение
400 души
за временно извеждане на
населението.
Предвижда ли се защита
Транспортно осигуряване
Заложени в общ. Евакуационни
Подлежащи на
Заложени в общ.
чрез евакуация и
на разчета за евакуация и
план за ЗБ
центрове
евакуация по чл.3 или
план за ЗБ сборни
2. разсредоточаване в част
разсредоточаване,
места за
(ЕЦ), които да
разсредоточаване по
евак. пунктове
„Наводнение” на общ.
съгласно част
настаняване в
подпомагат
чл.4
(СЕП)
план за ЗБ
„Наводнение”
общината(МН)
евакуацията
При високо покачване
нивото на р.Искър, в
западната част може да се
наложи временно
МН - 1 бр.
Осигурено
извеждане на
20 човека
НЕ
Общо
НЕ
100 %
домакинствата. За целта
250 души
има изготвен план за
действие по време на
криза
ЗАБЕЛЕЖКА
1.В останалите части от общинския план за защита при бедствия в община Искър не се предвижда защита чрез евакуация и разсредоточаване.
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VІ. ОБЩИНА ЛЕВСКИ

І.

2.

Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Земетресение” на общ.
план за ЗБ
Назначена със заповед на
кмета на общината
комисия от специалисти,
извършва обследване на
сградите и взема решение
за временно извеждане на
населението.
Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Наводнение” на общ.
план за ЗБ

Подлежащи на
евакуация по чл.3 или
разсредоточаване по
чл.4

60 човека

Подлежащи на
евакуация по чл.3 или
разсредоточаване по
чл.4

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване,съгласно
част „Земетресение”

Осигурено
100 %

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване,
съгласно част
„Наводнение”

Заложени в
общ.план
за ЗБ сборни евак.
пунктове (СЕП)

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване в
общината(МН)

СЕП - 3 бр.
с.Трънчовица –
площада;
с.Варанаплощада;
с.Козар Беленеплощада

МН - 2 бр.
Общо
300 души

Заложени в общ.
план за ЗБ сборни
евак.пунктове
(СЕП)

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване в
общината(МН)

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

НЕ

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

При високо покачване
нивото на р.Ломя,
преминаваща в близост
до с.Варана, може да се
СЕП - 3 бр
МН - 1 бр.
наложи временно
Осигурено
с.Варана12 човека
Общо
НЕ
извеждане на
100 %
площада
70 души
домакинствата. За целта
има изготвен план за
действие по време на
криза
ЗАБЕЛЕЖКА:
1.В останалите части от общинския план за защита при бедствия в община Левски не се предвижда защита чрез евакуация и разсредоточаване.
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Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
І. разсредоточаване в част
„Земетресение” на общ.
план за ЗБ.
Назначена със заповед на
кмета на общината
комисия от специалисти,
извършва обследване на
сградите и взема решение
за временно извеждане на
населението.
Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
2ІІ. разсредоточаване в част
„Наводнение” на общ.
план за ЗБ.
1. При интензивни валежи
или скъсване на
язовирната стена на яз.
„Над селото“
с.Катерица, може да се
наложи извеждане на
домакинства, живущи по
поречието.
2.

При интензивни валежи
или скъсване на
язовирната стена на
язовир „Над селото“
с.Борислав, може да се
наложи временно
извеждане на
домакинства от, живущи
по поречието.

Подлежащи на
евакуация по чл.3
или разсредоточаване
по чл. 4.

100 човека

Подлежащи на
евакуация по чл.3
или разсредоточаване
по чл. 4.

VІІ. ОБЩИНА ПОРДИМ
Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване
съгласно част
„Земетресение”.

Осигурено
100%,

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване
съгласно част
„Наводнение”

Заложени в общ.
план за ЗБ сборни
евак.пунктове
(СЕП)

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване в
общината(МН).

СЕП – 8 бр.

МН - 2 бр. Общо
300 души

Заложени в общ.
план за ЗБ сборни
евак. пунктове
(СЕП).

Заложени в общ.
план за ЗБ места
за настаняване в
общината(МН).

СЕП – 3 бр

МН - 4 бр.
Общо
900 души

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията.

НЕ

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията.

с.Катерица - 25 човека

с. Борислав - 15 човека

Осигурено
100%

НЕ
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При интензивни валежи
с.Одърне - 42 човека
или скъсване на язовирни
стени на язовири
„Камъка“, „Шосейна
варианта” или „Долник”
с.Вълчитрън, може да се
наложи временно
извеждане на
домакинства от с.Одърне
живущи по поречието на
река „Пелишатска бара”.
ЗАБЕЛЕЖКА
1.В останалите части от общинския план за защита при бедствия в община Пордим не се предвижда защита чрез евакуация и разсредоточаване.
3.

.VІІІ. ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

І.

2.

Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Земетресение” на общ.
план за ЗБ
Назначена със заповед на
кмета на общината
комисия от специалисти,
извършва обследване на
сградите и взема решение
за временно извеждане на
населението.
Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Наводнение” на общ.
план за ЗБ
Вследствие повишаване
нивото на р.Искър от
проливни дъждове се
увеличава и заливната
зона на р.Зл.Панега, може
да се наложи евакуация
на живеещите в сгради от
двете страни на

Подлежащи на
евакуация по чл. 3
или разсредоточаване
по чл. 4

90 човека

Подлежащи на
евакуация по чл.3 или
разсредоточаване по
чл. 4

30 човека

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване
съгласно част
„Земетресение”

Осигурено
100%

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване
съгласно част
„Наводнение”

Осигурено
100 %

Заложени в Общ.
план
за ЗБ сборни евак.
пунктове (СЕП)

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване
в общината
(МН)

СЕП - 1 бр.
Футболен стадион
гр.Червен бряг

МН - 5 броя
Общо
1000 души

Заложени в
Общ.план
за ЗБ сборни евак.
пунктове (СЕП)

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване
в общината(МН)

СЕП - 1 бр.
Бензиностанция
в V-ти квартал

МН - 5 броя
Общо
1000 души

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

НЕ

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

НЕ
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3.

р.Зл.Панега след моста в
V-ти кв. по посока на
устието
Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Свлачища” на общ. план
за ЗБ

Подлежащи на
евакуация по чл.3
или разсредоточаване
по чл. 4

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване
съгласно част
„Свлачища”

Заложени в
общ.план
за ЗБ сборни евак.
пунктове (СЕП)

Заложени в
общ.план за ЗБ
места за
настаняване
в общината(МН)

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

При задействане на
съществуващи свлачища,
МН - 5 броя
може да бъде засегнат
Осигурено
НЕ
120
човека
СЕП
2
бр.
Общо
или застрашен сграден
100 %
1000 души
фонд в м.„Магарето” – гр.
Червен бряг и ромската
махала – с. Горник
ЗАБЕЛЕЖКА
1.В останалите части от Общинския план за защита при бедствия в община Червен бряг не се предвижда защита чрез евакуация и разсредоточаване.

ІX. ОБЩИНА КНЕЖА

І.

Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Земетресение” на общ.
план за ЗБ

Назначена със заповед на
кмета на общината
комисия от специалисти,
извършва обследване на
сградите и взема решение
за временно извеждане на
населението.
ЗАБЕЛЕЖКА

Подлежащи на
евакуация по чл. 3
или разсредоточаване
по чл. 4

107 човека

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване
съгласно част
„Земетресение”

Заложени в Общ.
план
за ЗБ сборни евак.
пунктове (СЕП)

Осигурено
100 %

СЕП – 4 бр.
Центъра
на всяко населено
място.

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване
в общината
(МН)

МН - 5 бр.
Общо
760 души

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

ЕЦ-2 БР.
№1
СОУ„В.Левски”
№2
„Старата гимназия”

1.В останалите части от Общинския план за защита при бедствия в Община Кнежа не се предвижда защита чрез евакуация и
разсредоточаване
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І.

2.

X. ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
Транспортно осигуряване Заложени в Общ.
на разчета за евакуация и план
разсредоточаване
за ЗБ сборни евак.
съгласно част
пунктове (СЕП)
„Земетресение”

Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Земетресение” на общ.
план за ЗБ

Подлежащи на
евакуация по чл. 3
или разсредоточаване
по чл. 4

Назначена със Заповед на
Кмета на Общината
комисия от специалисти,
извършва обследване на
сградите и взема решение
за временно извеждане на
населението.
Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в Част
„Наводнение” на
Общинския План за ЗБ

100 човека

Осигурено
100 %

Подлежащи на
евакуация по чл.3 или
разсредоточаване по
чл. 4

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване
съгласно част
„Ядрена и радиационна
авария”
Осигурено
100 %

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване
в общината
(МН)

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

7 бр СЕП –
центъра на всяко
населено място.

МН - 8 бр.
Общо
630 души

ЕЦ - 7 бр.
/във всяко
населено място/

Заложени в
Общ.план
за ЗБ сборни евак.
пунктове (СЕП)

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване
в общината(МН)

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

100 човека
7 бр СЕП –
МН - 8 бр.
ЕЦ - 7 бр.
При високо покачване
центъра на всяко
Общо
/във всяко
нивото на р.„Дъбнишка
населено място.
630 души
населено място/
бара”, р.„Садовска бара”
и р.„Петърнишка бара”,
може да се наложи
временно извеждане на
домакинства.
ЗАБЕЛЕЖКА
1.В останалите части от Общинския План за защита при бедствия в Община Долни Дъбник не се предвижда защита чрез евакуация и
разсредоточаване. При евакуиране на население от община Долни Дъбник в съседни Общини ще се използват автобуси от фирмите „РЕКС” ЕООД
гр. Долни Дъбник, „ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000” гр. Плевен и „ДАРИНА 111” с. Садовец, който обслужват автобусните линии на територията на
Общината.
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І.

2.

XІ ОБЩИНА НИКОПОЛ
Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване
съгласно част
„Земетресение”

Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Земетресение” на общ.
план за ЗБ

Подлежащи на
евакуация по чл. 3
или разсредоточаване
по чл. 4

Назначена със заповед на
кмета на общината
комисия от специалисти,
извършва обследване на
сградите и взема решение
за временно извеждане на
населението.
Предвижда ли се защита
чрез евакуация и
разсредоточаване в част
„Наводнение” на общ.
план за ЗБ
При високи води на
р.Дунав, може да се
наложи временно
извеждане на
домакинства, живущи в
ниската част на
гр.Никопол..

100 човека

Осигурено
100%,

СЕП – 13 бр.
/центъра на всяко
населено място/

Подлежащи на
евакуация по чл.3 или
разсредоточаване по
чл. 4

Транспортно осигуряване
на разчета за евакуация и
разсредоточаване
съгласно част
„Наводнение”
Осигурено
100%.

Заложени в
Общ.план
за ЗБ сборни евак.
пунктове (СЕП)

250 човека

Заложени в Общ.
план
за ЗБ сборни евак.
пунктове (СЕП)

СЕП - 2 бр.
-№ 1 в двора на
СОУ и
- №2 в двора на
Детска градина
“Щастливо
детство”

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване
в общината
(МН)
МН - 5 бр.
Общо
420 души

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията

Заложени в общ.
план за ЗБ
места за
настаняване
в общината(МН)
МН - 5 бр.
Общо
420 души

Евакуационни
центрове
(ЕЦ), които да
подпомагат
евакуацията
НЕ

НЕ

ЗАБЕЛЕЖКА
1.В останалите части от Плана за защита при бедствия в Община Никопол не се предвижда защита чрез евакуация и разсредоточаване.
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