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І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Според прогностичните характеристики територията на областта в
голямата си част е с оптимална за страната сеизмична активност е възможно да
попадне под въздействието на земетръсните огнища:
-Горнооряховско с магнитуд М = 7,1 до 7,5 по скалата на Рихтер и с
дълбочина около 20 км, интензивност от ІХ-та и по-висока степен по скалата на
Медведев-Шпонхоер-Карник-64;
-Вранча - Източни Карпати - Румъния с магнитуд М = 7,0 по скалата
на Рихтер и с дълбочина около 100 км, интензивност от VІІІ-ма и по-висока
степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник-64. Епицентърът на
Карпатската сеизмична зона се намира на около 300 км от гр.Плевен в
планината Вранча на територията на Р Румъния.
Под въздействие на тези огнища и съгласно картата за сеизмично
райониране на Република България, областта попада в две вероятни зони на
поражения по 12-степенната скала на „Медведев-Шпонхоер-Карник-64” (МШК
- 64), а именно:
-с прогнозен интензитет от VII степен по МШК-64 е голямата част от
територията на областта с население около 237301 души, което е 87,97 % от
населението на областта, включваща общините–Плевен, Ч.бряг, Левски,
Д.Дъбник, Д.Митрополия, Пордим, Кнежа и Искър
-с прогнозен интензитет от VIII степен по МШК-64 са общините
Д.Митрополия-кметство Байкал, Гулянци, Никопол и Белене с население около
32451 души, което съставлява 12,03 % от населението на областта.
В резултат от направените анализи, наблюдения и станалите в
последните години земетресения, показват, че при възникването им е възможно
да

настъпят

сериозни

поражения

на

изградената

инфраструктура

на

територията на областта, а именно:
- вероятно нарушаване на жизнено важни системи за управление и
нормално функциониране на обекти от националното стопанство;
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

3

- възможно е част от сградния фонд да получи пълни или силни
разрушения, а останалата – частични или слаби;
- вероятност от човешки жертви, затрупани хора, хора нуждаещи се от
извличане и спасяване. Възможно е част от населението ще остане без подслон
и да се нуждае от настаняване и всестранно осигуряване.
- вероятно ще бъде нарушена системата за електроснабдяване,
водоснабдяване и газоснабдяване;
-възможно е да бъдат разрушени хидротехнически съоръжения за
водоснабдяване, като помпени и пречиствателни станции, тръбопроводи и
водонапорни кули и др.;
- част от обектите на територията на областта е възможно да
преустановят производствения процес;
- при нарушаване целостта на язовирните стени е вероятно да възникне
опасност от наводнение;
- да бъде нарушено движение на ППС и изградените съоръжения на
инженерната инфраструктура – мостове, надлези, подлези, ж. п. линии и др.;
- да се наруши съобщителната система;
- ще се създаде сложна пожарна обстановка. Нараства вероятността от
взривове и пожари в съоръженията и обектите пренасящи, съхраняващи и
работещи с природен газ, газ бутан-пропан и др. нефтопродукти.
- възможно е в голяма част от промишлените предприятия да възникнат
взривове, пожари и огнища на заразяване с промишлени отровни вещества и
др.;
- възможно е разрушаване на сгради на складовете, съхраняващи
препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност;
- възможно е възникването на епидемии, психически стрес и паника сред
населението;
-вероятно ще се създаде сложна обстановка в гъсто застроените
централни градски части на общинските центрове и населените места със старо
и несъобразено с антисеизмичните изисквания строителство.
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Дейности за намаляване на сеизмичния риск
• Строителство, съобразено със сеизмичната опасност – антисеизмично
строителство, което ще доведе до намаляване на човешките и икономическите
загуби;
• Обучение на населението,
• Адекватно планиране на спасителните дейности и др.;
• Разработка на сценарии за последствията от силни земетресения за
всички урбанизирани територии за установяване на най-уязвимите места и
допълнителни мерки при необходимост;
• Ефективно градоустройствено планиране, съобразено с природните
особености и наличното устройство на населеното място;
• Разрушаване (премахване) на самосрутващите се сгради
• Рехабилитация и саниране на неустойчиви жилищни и административни
сгради
• Ефективна система за застраховане – собствеността е не само право, но
и задължение;
ІI. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
1.Състояние на потенциално опасните обекти и съоръжения на
територията на областта при възникване на земетресение.
При определяне на състоянието на потенциално-опасните обекти и
съоръжения, следва да се отчитат следните обстоятелства:
-степента на значимост на съоръженията с деформации в следствие на
сеизмично въздействие на територията на поне две общини;
-очаквания

икономически

ефект

от

вложените

средства

за

възстановяване на съоръженията с деформации в следствие на сеизмично
въздействие;
-техническата възможност за възстановяване на съоръженията въз
основа на направената експертиза.
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

Критериите за техническо обследване на съоръженията с деформации в
следствие на сеизмични въздействия са съгласно разпоредбите на :
-Наредба

№ РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и

съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.);
-НАРЕДБА № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за
проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн.,
ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.);

-Инструкциятa за изследване на деформациите на сгради и съоръжения
чрез геодезически методи.
Техническото обследване на съоръженията се извършва от лица с пълна
проектантска правоспособност съгласно Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане.
1.1.Определяне на критичните и потенциално опасни обекти
1.1.1.Изградени предпазни диги на реките Дунав, Искър, Вит, Осъм и
реките с местно значение в областта-приложение № 8
1.1.2.Потенциално опасни водостопански обекти-приложение № 5
1.1.3.Електропреносни съоръжения и подстанции-приложение № 18
1.1.4.Водоснабдителни и канализационни мрежи-приложение № 10
1.1.5.Съоръжения по пътища от Републиканската пътна мрежаприложение № 16
1.1.6.Пътни съоръжения по железопътна инфраструктура-приложение
№ 17
1.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.
Поддържане на списъка от конкретни съоръжения за възстановяване или
изграждане,

както

и

организирането

на

цялостната

процедура

по

осъществяването на дейността, е задължение на зам.областния управител.
ІІІ.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Дейностите по защитата на населението се изпълняват от звена, служби,
сили и средства на регионалните структури на министерствата и ведомствата,
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съгласно чл. 20 от Закона за защита при бедствия. Същите са съставни части на
единната спасителна система.
Спасителните

дейности

започват

с

извършване

на

неотложни

укрепителни работи в полуразрушени сгради и съоръжения с цел евакуиране на
хора и откриване и спасяване на затрупани под разрушенията. При
провеждането на СНАВР по възможност се използват плановете на сградите и
съоръженията или се привличат в помощ лица, които живеят или работят в тях.
Разчистването на разрушенията се извършва отгоре надолу, като
техниката не се въвежда върху разрушенията и с нея не се извършва директно
разчистване.
За спасяване на хора под затрупванията се устройват проходи
/хоризонтални и вертикални/. При направата на проходите трябва да се запазва
максимално придобитата форма на разрушението, а където се налага
разширяване или пробиване на отвори, следва да се вземат необходимите
предпазни мерки за не нараняване на пострадалите и за укрепване на
конструкцията. Възможно е и устройване на вертикални шахти за достигане до
затрупаните.
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
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 актуализирането на областния и
общинските планове за защита при бедствия-част земетресение.
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2.Провеждане на тренировки и учения по 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, ДВ, бр.80 от 14.10.2011 г.
Подготовката на изпълнителната власт, органите за управление и силите
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 възникване на земетресение на територията на
областта.
Тренировките и ученията се провеждат съгласно чл.28 от ЗЗБ, ДВ, бр.80
от 14.10.2011 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 и действия при възникване на
земетресение в областта.
2.1.Областният управител организира и отговаря за обучението на
областната администрация за начините на поведение и действие при
земетресение и изпълнение на необходимите защитни мерки. /чл.64, ал.1, т.4 от
ЗЗБ, ДВ, бр.80 от 14.10.2011 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 земетресение./чл.14 от ЗЗБ, ДВ, бр.80 от 14.10.2011 г./
2.3. Регионалният инспекторат по образование-Плевен организира и
контролира обучението в училищата (професионални гимназии, СОУ, ОУ, НУ)
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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, ДВ, бр.80
от 14.10.2011 г./
Регионалният инспекторат по образование -Плевен:
ръководи

•

методически

разработването

на

плановете

на

училищата и детските градини за защита при възникване на земетресение;
организира обучението на директорите на училищата и детските

•

градини за разработване и усвояване на плановете за защита на пребиваващите
при възникване на земетресение;
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 земетресение.
участие в организиране и провеждане на извънучилищните

•

дейности-ученически 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,
ДВ, бр.80 от 14.10.2011 г./
2.5.Източници на финансиране.
-бюджет на областта;
-бюджет на общините;
-бюджетите

на

регионалните

структури

на

министерствата

ведомствата;
-републикански бюджет /за доброволните формирования/;
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-други.
3.Информиране и оповестяване на населението при възникване на
земетресение на територията на областта.
Информиране и оповестяване на населението при възникване на
земетресение 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
земетресение на територията в останалите населените места, чрез местните
радиотранслационни възли и кабелни оператори.
Решаващо значение за успешното провеждане на спасителните и
неотложните аварийно-възстановителни работи е първоначалното информиране
на населението за:
-правилно поведение и действия на населението след земетресението,
както и при възникнали вторични трусове.
-местата за изнасяне (евакуиране) извън разрушенията без допускане на
паника и задръстване на изходните пътища.
-изградените палатъчни лагери за останалите без подслон и пунктовете
за раздаване на храна и вода.
-пунктовете за оказване на медицинска помощ.
-постове за възстановяване на обществения ред и предотвратяване на
мародерство.
4. Временно извеждане на населението.
Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 8 от Закона за защита при бедствия кметовете
на общини, при възникнало земетресение, когато е възникнала опасност за
живота и здравето на населението, организират временното извеждане на
останалото без подслон население и предоставят необходимата неотложна
помощ.
4.1.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане;
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Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 8 от Закона за защита при бедствия кметовете
на общини, при възникнало земетресение и опасност за живота и здравето на
населението, организират незабавно временно извеждане на населението от
районите с разрушения и предоставят необходимата неотложна помощ.
В района на епицентъра на земетресението в отделни 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
райони с настъпили разрушения;
-огледи на състоянието на пътищата и подстъпите към районите с
големи разрушения;
-полицейските постове за възстановяване на обществения ред и
предотвратяване на мародерство.
-при данни за настъпили разрушения на сгради и съоръжения,
съхраняващи промишлени отровни вещества /ПОВ, складове, съхраняващи
растителни препарати с изтекъл срок на годност и др./ в районите с настъпили
разрушения, когато има вероятност да предизвикат екологично замърсяване,
организира разузнаване на местата за съхраняването им и при възможност
взема мерки за предотвратяване на замърсяването.
4.2.Маршрути

за

временно

извеждане-маршрутите

се

определят

съобразно възникналата обстановка и пътища с нормална проходимост без
нанесени повреди при земетресението. Определят се от кметовете на общини
(кметства).
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 и продукти
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от първа необходимост 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.
ІV.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
При възникване на земетресение на територията на областта, областният
управител:
-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 земетресение;
-може да обяви бедствено положение на територията на областта или на
част от нея;
-организира, координира и контролира процеса на подпомагане и
възстановяване;
1. Законност и ред при възникнало земетресение.
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 земетресение.
Съгласуването на действията ще се извършва по време, място, цел и
задачи.
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Координацията и съгласуването по осъществяването на законово
регламентираните дейности и задачи в районите с настъпили разрушения 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 района/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
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
земетресението.

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
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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 създава и подържа резерв от имущество от първа
необходимост за първоначално подпомагане на пострадалите - минимален
бедствен резерв – за 40 пострадали-приложение № 37;
-поддържа централна и междуобластни складови бази с резерв от
имущество за бедстващо население. ОС на 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 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
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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. 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
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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 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 засегнати общини.
Длъжностното лице от областната администрация, координиращо
осигуряването на транспорта в засегнатите общини от областта в резултат на
възникналото земетресение 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
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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;
-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-приложение № 35-регистър на
специализираните

медицински

екипи

и

за

оказване

на

квалифицирана/специализирана 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,
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аварии и катастрофи;
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 в резултат на
възникналото земетресение е областния управител.
6.2.Вътрешно подпомагане за областта;
Длъжностното лице от областната администрация, отговарящо за
вътрешното подпомагане на засегнатото население в резултат на възникналото
земетресение 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 земетресение от областната администрация е директорът на
дирекция АПОФУС.
6.2.2.Ред за приемане на заявките/ исканията от отделните общини;
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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 възникване на земетресение.
Ресурсното осигуряване при земетресение се приема и съхранява на
територията на складова база на ул.„Сторгозия” 12.
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 директорът на
дирекция АПОФУС.
6.3.Външно подпомагане за областта;
6.3.1.Длъжностно лице от областната администрация отговорно за
изготвянето на заявки/искания-по типова форма на заявка-приложение № 27 е
директорът 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 МКВП към МС;
-заявка за отпускане/възстановяване на недостигащите/ изразходваните
финансови средства към Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет.
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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;
-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 на разрушения на
сгради и инфраструктура, възможно най-близки до екстремните за територията
на областта в резултат на възникнало земетресение. Ползват се информация и
резултати от възникнали земетресения 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 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
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по защитата на населението и националното стопанство при възникване на
земетресение.)

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
земетресение.
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 земетресение е
задължителен за изпълнение от всички органи на изпълнителната власт,
юридическите, физическите лица и едноличните търговци при възникване на
бедствия.
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
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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
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 от райони с големи разрушения в резултат на земетресение.
Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане
при възникване на земетресение от една община в друга е областния управител.
В зависимост от спецификата на терена и възникналите разрушения,
извеждането може да се извърши с: високопроходима техника, използване на
алпийски методи, придружаване и др.
Временното извеждане се изпълнява в следните случаи:
•

при наличие на пострадали;

•

при възникване на опасност за живота, здравето и сигурността на

населението;
•

при наличие на информация за възникване на вторични трусове,

застрашаващи от разрушаване на сгради и инфраструктура;
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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 земетресение.
2.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване.
Местата за временно настаняване на пострадали се определят съобразно
възникналата обстановка. Население се извежда от населено място с настъпили
разрушения 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
общинии-приложение № 36.
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
разрушените 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
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от областната администрация и кметовете на кметства.
3.Определяне на терени 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 ГДПБЗН-МВР – в базата на група „СД” на ОУПБЗН-Плевенул.”Сторгозия” № 12;
-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, продукти и други
от първа необходимост.
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,
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
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5.Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две
и повече бедстващи общини при земетресение.
Осигуряване на нормална проходимост на пътищата от Републиканската
пътна мрежа на територията на областта се извършва от Областно пътно
управление.
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

земетресение, отговорен

за

осигуряването на проходимостта им и обходни пътища е директорът на ОПУПлевен-инж.Ивайло Денчев.
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 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ
НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
1.Организация на действията на органите за защита при възникване
на земетресение.
1.1.Ръководство на действията на органите за защита при земетресение.
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.
Със заповед № РД-13-39/20.12.2011 г. на Областния управител в
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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 се заключава в следното:
-създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и
обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникналото
земетресение;
-анализиране на възникналата бедствена ситуация, в резултат на
земетресението;
-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 възникнало земетресение 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 провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи при възникнало земетресение в областта се
осъществява от областния управител и създадения щаб за изпълнение на областния
план за защита при бедствия (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 земетресение към щабовете за изпълнение на областния и
общинските планове за защита при бедствия-част земетресение 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 възникналото земетресение,
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 на място.
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За осъществяване на 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
района с разрушения се извършва и от ръководителя на място, като
ръководител на място е началникът на ОУПБЗН-Плевен или оправомощено от
него длъжностно лице.
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.
VII.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО
ПРИ ВЪЗНИКНАЛО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
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.
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване
(НСРПО) 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.
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Монтираните сирени ECN 1200 в град Плевен, а за останалите населени
места в областта и оповестителните системи монтирани на подвижните
мобилни средства ще се използват за оповестяване (възникнали на вторични
трусове, изменение състоянието на инфраструктурата) и даване на указания и
правилно

поведение

и

действия

на

населението

в

пострадалите

от

земетресението райони.
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,
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 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
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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 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”;
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

ІХ.ПРИЛОЖЕНИЯ
1.Приложение № 1 -област Плевен потенциални опасности - карта с
мащаб 1:130000 на територията на областта
2.Приложение № 5 Списък на потенциално опасните водостопански
обекти (ПОВО) на територията на областта.
3.Приложение № 6 -Списък

на

хидротехнически

съоръжения

територията на област Плевен с необходимост от възстановяване
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4.Приложение № 7 -Справка за характеристиката и прогнозата на
поражение при разливи и наводнения в следствие разрушаване на язовирни
стени.
5.Приложение № 8

-Корекции на реки и брегозащитни съоръжения

(защитни диги и подпорни стени с височина над околния терен)
6.Приложение № 10 -Водоснабдителни и канализационни системи
7.Приложение № 16 -Списък на пътните съоръжения в област Плевен
8.Приложение № 17 -Списък

на

пътни

съоръжения

изградени

на

територията на област Плевен по железопътната мрежа.
9.Приложение № 27 -Типова форма за заявка
10.Приложение № 28 -Списък на петролните бази и газохранилищата на
пропан бутан на територията на област Плевен
11.Приложение № 29 -Списък на бензиностанциите и автомобилните
газоснабдителни станции на територията на областта.
12.Приложение № 33 -Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода и
други от първа необходимост, при повече от една бедстващи общини.
13.Приложение № 34 -Информация за екипите, средствата и време за
готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система
14.Приложение № 35 -Регистър на специализираните медицински екипи за
оказване на квалифицирана /специализирана/ медицинска помощ.
15.Приложение № 36 -Справка сградите за обществено обслужване за
настаняване на население останало без подслон.
16.Приложение № 37 -Минимален

оперативен

бедствен

резерв

от

имущество и стоки от първа необходимост за незабавно подпомагане на
пострадало население при бедствия аварии.
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