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4.1

1. Характеристика на бедствието и анализ на оценката на
риска
Планът за защита при снегонавявания и обледенявания е неразделна
част от Плана за защита при бедствия на територията на област Ловеч.
Районът на Област Ловеч е разположен в два климатични района:
Среден климатичен район и Предбалкански припланински и нископланински
климатичен район на Северна България. Той се простира успоредно на
Северния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина, а на юг достига
до северните склонове на Северопланинската верига, което обуславя и
голямото разнообразие в надморската височина – от 200 м в най-северните
части на областта до около 800-1000 м. на юг.
Континенталният характер на климата в областта е добре изразен.
Зимата е студена, поради откритостта на района на север и голямата
надморска височина, особенно в по-южните части. Средните януарски
температури са между -2о-3,5оС, но минималните температури, често достигат
до -15о-18оС. Характерна особеност са фьоновите прояви, поради което
средните максимални температури са с 3-4оС по-високи, отколкото в Северния
Дунавски район.
Зимните валежни количества са между 110 и 200 мм и са най-малки в
сравнение с другите сезони.
Въпреки студената зима, благодарение на сравнително малката
надморска височина и бързонарастващия ден, в северната половина на района,
пролетта настъпва сравнително рано. Средната денонощна температура
надвишава 5 о С още в началото на второто деседневие на март, а през третото
десетдневие на месеца трайно се установява на 1оС. В по-южните му и повисоки части обаче, които са в близост до Стара планина, пролетта настъпва
значително по-късно. Средната денонощна температура надвишава 5оС едва в
края на март и началото на април.
Първите есенни мразове настъпват през втората половина на октомври,
но в някои котловини и към 10-15 октомври. Есенните валежи намаляват и са
средно между 120 и 160 мм, в по- високите части до 200 мм.
Преобладаващите ветрове през зимния период са западните и
северозападните, но поради откритостта на север са възможни и ветрове с
източна и североизточна компонента.
Средногодишна валежна сума е 600 и 700 мм в районите близки до
Стара планина, а в тези с по-голяма надморска височина - до 900-1000мм.
Средният брой дни със снежна покривка е около 50-60.
Средната дебелина на снежната покривка достига 10-15 см.
Максималната снежна покривка е около 90 см.
Честотата на проявление на снежни бури създават сложна обстановка
по републиканската и общинска пътна мрежа. Снеговалежите обикновено са
съпроводени с бури, а в определени моменти и с ураганни ветрове, което
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създава сложна обстановка. Нарушава се електро- и водозахранването на част
от населените места /особено в южната част на областта/. Затруднява се
медицинското обслужване на населението и снабдяването му със стоки от
първа необходимост.
Снегонавявания и обледенявания се образуват по въздушните
електропроводни мрежи в общините Априлци, Троян и Тетевен, което
причинява скъсване и провисване на проводници, водещо до нарушаване на
нормалното електрозахранване на населените места и обекти.
Честотата на проявление на снегонавяване и обледеняванията е през
период от няколко години, като обхваща около 20-30% от електро-преносната
мрежа в областта. Най-засегнати при такава ситуация са мрежите с ниско
напрежение и тези в населените места от южната част на областта.
При влошени климатични условия – обилни снеговалежи, снежни бури с
последващи снегонавявания и обледенявания, обстановката на територията на
областта може да бъде:
- Сложна, при която частично или пълно са повредени или изолирани
участъци (трасета) от комуникационни и други инфраструктурни обекти – по
електро-пренос, електроснабдяване, водоснабдяване, пътен и ж.п.транспорт и
далекосъобщения;
- Тежка, при прогресивно влошаващи се климатични условия в отделни
изолирани населени места, пълно или частично повредени участъци на
комуникационни и други инфраструктурни обекти по електроснабдяване,
водоснабдяване, пътен и ж.п.транспорт, далекосъобщения;
- Обстановка с вторични последствия за населението в резултат на
аварии, инциденти, пътнотранспортни катастрофи, при което възникват
проблеми от стопански, жилищнобитови и медицински характер, липса на
комуникации и др.

2. Мерки за предотвратяване и намаляване на риска
За предотвратяване и намаляване на последствията от лошите
метеорологични условия в областта е необходимо да се предприемат комплекс
от организационни и технически мерки. Организирането и осъществяването на
тези мерки е продължителен процес и изисква заделянето на определен
ресурс, натоварването на определени звена и използване на техническите
възможности на изградените вече системи.
Основната
структура
осигуряваща
оптимални
условия
за
функционирането на републиканската пътна мрежа е Областното пътно
управление. Едновременно с него отговорностите по превантивните мерки за
осигуряване на нормални условия за населението се споделят от управлението
на електроенергийната система, ръководствата на системите за осигуряване с
вода, медицински услуги, комуникациите и т.н.
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Ежегодно, до началото на зимния сезон се провежда среща на
Областния щаб с ръководителите на тези структури за деклариране на
готовността на подчинените им подразделения и критична инфраструктура за
която отговарят за функциониране при зимни условия. За контрол на
готовността им със заповед на областния управител се назначава комисия под
председателството на заместник-областния управител и представители на
ОУПБЗН, Пътна полиция, ОПУ и Областна администрация.
В Областния план за защитата при бедствия тези мерки се свеждат до
следното:
2.1.Подобряване на състоянието на критичната пътна
инфраструктура
По план на директора на ОПУ в извън зимния сезон се извършва
диагностика на републиканската пътна мрежа, разположена на територията на
областта. След което се разработват краткосрочни планове за поетапното
възстановяване
на
елементите
от
критичната
инфраструктура.
Възстановяването се извършва по линия на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството или се използват планираните финансови
средства от резерва в републиканския бюджет, предвиден за защита при
бедствия. В последния случай се използват възможностите за установяване на
нарушените елементи чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет.
Профилактика на далекопроводите и междинните електроподстанции и
трафопостове се извършват и от представителите на електропреносната мрежа
на подрайон Ловеч.
2.2. Сключване на договори с фирми за снегопочистване
Сключването на договори за почистване на републиканската пътна
мрежа и населените места е възложено на директора на ОПУ. Сроковете за
обявяването на конкурсите за обществена поръчка се определят от Агенция
„Пътна инфраструктура“ ( АПИ ). Параметрите на поръчката се задават от
директора на ОПУ.
Фирмите спечелили търга са длъжни да обявяват подизпълнителите и до
началото на сезона да сключат договори с тях.
Организирането, възлагането и контрола на дейностите по зимното
поддържането на участъците от републиканските пътища в чертите на
градовете се извършва от съответната община. а изразходваните средства се
възстановяват от АПИ на базата на отчетни документи за изразходваните
средства съгласно сключения споразумителен протокол .
2.3 Окомплектоване и оборудване на предвидените сили и техника
с необходимите материали и технически средства
В заданието, разработено от ОПУ е указано количеството и вида на
техниката необходими за поддържане на републиканската пътна мрежа и
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оборудването, което трябва да притежава. Те се определят на базата на
методика за необходимия брой машини за единица от РПМ в зависимост от
нейния клас и степен на почистване. Състоянието на техниката и
дислоцирането й по опорни пунктове се проверява от комисията, като за
резултатите се изготвя протокол и същият се предоставя на областния
управител. Количеството на техниката и специалното й оборудване са дадени
в Приложение №1.
2.4 . Осигуряване на инертни материали, луга и др.
Количеството и видът на инертните материали за целия сезон са
определени в заданието за обществената поръчка и при подписването на
договора. Изпълнителят е длъжен да осигури 60% от тях до началото на
сезона. Същите трябва да са извозени до опорните пунктове и да са в
състояние за незабавна употреба. Количеството на опорните пунктове е
определено от директора на ОПУ, съобразно дължината и важността на
отделните участъци. Контролът за работата на опорните пунктове се възлага
на началниците на пътни участъци. Всеки опорен пункт е осигурен със
средства за свръзка и необходимата отчетна документация. Там са създадени и
необходимите битови условия за живот на дежурните служители.
Количеството и месторазположението на опорните пунктове и нормативно
съхраняваните в тях инертни материали и химикали са дадени в Приложение
№ 2.
2.5. Разработване на списък с приоритетните участъци за
почистване
Технологията за почистване и поддържане на пътищата от РПМ при
зимни условия предвижда приоритети при нейното осъществяване съгласно
"Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата". Преди
всички се осигуряват важните участъци на републиканските пътища от първи
и втори клас, имащи значение за транзитното преминаване на превозните
средства през областта. След това се почистват приоритетно републиканските
пътища от трети клас. Списъкът с участъци и характера на обработката на
републиканските пътища са дадени по степени и нива в Приложение№ 3.
Списъкът се разработва от директора на ОПУ и се съгласува с началника на
сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР.
2.6.
Поддържане на постоянна и надеждна връзка на
необходимите нива и осъществяване на пълен информационен обмен за
своевременно оповестяване на органите за управление, населението, като
и силите и средствата на ЕСС.
Основният орган, осъществяващ предупреждение и оповестяване на
органите за управление, населението и силите на ЕСС е оперативния център
на ОУПБЗН. На него се възлага задачата по своевременно получаване на
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информация за метеорологичните условия и свеждането й до ръководителите
на отделните звена като всичко това е свързано с незабавните мерки, които
трябва да бъдат предприети за намаляване на последиците от настъпващите
промени.
Получената информация в ОЦ се предоставя незабавно на областния
управител и се изпраща до кметовете на общини по линията на дежурните по
ОбщСС. Оповестяването на областните и общински щабовете и
административните органи за управление се извършва по системата DAKS,
след разрешение от областния управител. Приложение № 4
Населението се оповестява чрез средствата за масова информация.
Решението за оповестяване се взема или на централно ниво или от областния
управител.
Пълен обем от информация за пътната обстановка и състоянието на
отделните участъци се обменя между дежурните служители в опорните
пунктове, началниците на районните пътни служби и дежурния в ОПУ.
Периодично, в зависимост от сложността на обстановката информация се
обменя с дежурните в ОЦ на ОУПБЗН и в ОД на МВР. За тази цел има
изградени телефонни връзки между тези институции, работещи през целия
зимен сезон.
2.7.
Създаване и поддържане на сили и средства за своевременно
организиране и осъществяване на планираните мероприятия
За първоначално реагиране в основните структурите на Единната
спасителна система в областта се поддържат готови екипи, оборудване с
необходимите технически средства. Такива екипи са създадени освен в
основните съставни части на ЕСС така и от ОПУ, от фирмите, ангажирани с
почистването и такива от националното стопанство. Спасителните екипи на
ОУПБЗН са оборудвани с високопроходима техника.

3. Мерки за защита на населението
3.1 Разработване разчет за временно настаняване на закъсали МПС и
пътници
Разчетите за настаняване на закъсали МПС и техните водачи и
пътниците в тях се извършват на базата на многогодишния опит от
овладяването на такива ситуации. За тяхното подработване се привличат
представители на ОПУ, ОУПБЗН, сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР и
общините.
В плановете на ОПУ са заложени паркинги за временно извеждане на
МПС до пълното почистване и осигуряване на проводимостта на РПМ в
съответния участък. Критичните места от РПМ, криещи опасност от
задръстване или струпване на МПС се определят от началника на сектор
„Пътна полиция“. Списъкът с такива места е даден в Приложение № 5.
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Местата за временно настаняване на пътници и водачи на закъсали
автомобили и необходимият за това транспорт се определят от началника на
ОУПБЗН и кметовете, което намира място в Общинските планове за защита
при бедствия.
3.2.
Разработване на варианти за създаване на временна
организация на движението при усложнена зимна обстановка
Планът за временната организация на движението се разработва от
началника на сектор „Пътна полиция“ и се съгласува с ръководителите на
ОУПБЗН, ОПУ, ЦСМП и Областна администрация. Той е неизменна част от
общата организация на зимната подготовка и се разработва всяка година.
Целта му е да осигури вариантност на проводимостта на републиканската
мрежа, в случаите на натрупване на МПС в определени критични участъци.
Примерен вариант на такъв план е даден в Приложение № 6.
3.3.
Осигуряване на стоки от първа необходимост в населените
места и в райони с очаквана най-тежка обстановка
Разчетите за осигуряване на необходимото продоволствие и други стоки
от първа необходимост се изработват от кметовете на общини и се залагат в
общинските планове за защита при бедствия. При необходимост от екстрено
осигуряване на такива средства при извънредни обстоятелства областният
управител може да поиска освобождаването им от Държавния резерв, при
заявяване от кметовете на общини и след съгласуване с Националния щаб.
3.4. Настаняване на болни на хемодиализа, родилки и др. в болнични
заведения преди началото на възникване на сложна обстановка
Грижата за осигуряване на необходимата помощ на тези категории от
населението е възложена на Директора на Регионалната здравна инспекция и
ръководените от него болнични заведения. В тези заведения се разработват
графици за своевременното получаване на медицински услуги от нуждаещите
се като се осигуряват необходимите лекарства и транспорт. При прогнозирано
очакване на обилни снеговалежи с предпоставки за затруднен достъп до
отделните населени места нуждаещите се могат да бъдат временно
хоспитализирани или да се осигури високопроходим транспорт за тяхното
доставяне до болничното заведение. Дейностите по оказване на цялостна
медицинска помощ в такива условия се планират от директора на РЗИ и се
съгласуват с началника на ОУПБЗН и кметовете на общини.

4. Задължения на отговорните лица и органите на
изпълнителната власт за изпълнение на мерките за защита
4.1. Задължения на областния управител
Областният управител организира и ръководи цялата дейност по
защитата на областта при усложнена зимна обстановка.
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За изпълнението на мероприятията заложени в Плана за защита със своя
заповед той създава Щаб. Списъкът на Щаба за изпълнение на плана за защита
при бедствия е даден в Приложение № 7.
Опирайки се на оценката на обстановката и предложенията на членовете
на Щаба Областния управител отдава разпореждане за изпълнение на
заложените в Плана мероприятия до:
 ръководителите на структури на ЕСС;
 ръководителите на местните органи на държавната власт;
 до ръководните лица в Областна администрация;
 до кметовете на общини.
Определя обема на информацията, която под формата на указания да
бъде сведена до населението и стопанските субекти и която е насочена към
мерките които трябва да се предприемат незабавно за осигуряване на тяхната
защита. Информацията се предоставя от служителя за връзка с обществеността
до средствата за масова информация.
Поддържа непрекъснато връзка с Националния щаб за защита при
бедствия и предоставя и получава актуална информация за обстановката.
Координира действията на органите на ЕСС в областта по изпълнение
на поставените задачи по оказване на помощ на населението, ограничаване и
намаляване на въздействието, провеждането на СНАВР и ликвидиране на
последствията от него.
Нарежда включване на допълнителни сили и средства към екипите на
ЕСС, в съответствие с планираните екипи на субектите от националното
стопанство.
При значително надвишаване на обема на защитните мероприятия от
планираните прави искане до министъра на вътрешните работи за включване
на допълнителни екипи от други области или от структурите на централно
подчинение.
При необходимост изисква деблокиране на части от държавния резерв за
посрещане на допълнителните нужди на населението или за осигуряване на
защитните мероприятия и такива, включени в провеждане на СНАВР и
ликвидиране на последствията.
4.2. Задължения на Щаба за изпълнение на Плана за защита при
бедствия
Общото ръководство на защитата при бедствия се осъществява от
областния управител. В тази си дейност той се подпомага от Областният щаб
за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие
с Националния щаб, съгласно чл. 64 от Закона за защита при бедствия. Щабът
се привежда в готовност по определен план (Приложение № 8). Работното
място на Щаба е зала 101 на Областна администрация, а логистично дейността
му се осигурява от ОУПБЗН.
На Щаба се възлага:
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- подготовка на предложения за мероприятията за незабавно
провеждане;
- подпомага, заедно с експертната група областния управител при
оценка на обстановката;
- свеждане на задачите до подчинените структури, до екипите на
ЕСС и привлечените допълнително сили и средства;
- осъществяване на контрол за изпълнение на поставените задачи;
- съдействие за материално осигуряване на изпълнението на
мероприятията;
- подготовка на искане до Националния щаб;
- подпомага областния управител при управление на мероприятията
по защитата;
- организиране на постоянно дежурство в пункта за управление;
- други задачи, поставени от областния управител, способстващи за
изпълнение на мероприятията по защитата.
4.3. Задължения на ръководителите на областни структури на ЕСС
Основните задачи и отговорности на звената, службите и др. съставни
части на Единната спасителна система при бедствия са разпоредени в чл.19 от
Закона за защита при бедствия. При усложнена зимна обстановка
задълженията на отделните ръководители на структурите на ЕСС в областта
по изпълнението на тези задачи могат да бъдат:
Директорът на ОПУ:
- участва в работата на Щаба на областта и подпомага областния
управител при оценка на обстановката и вземане на решение;
- осигурява информация за състоянието на пътната мрежа,
наличието на материали, количеството и маршрутите за движение
на техниката, участваща в почистването;
- контролира изпълнението на задълженията от пътноподдържащите снегопочистващите фирми;
- осъществява контрол за проходимостта на републиканската
пътната мрежа;
- осигурява местата за временно установяване на МПС;
- организира
извеждането
на
аварирали
автомобили
и
освобождаване на пътното платно.
Началникът на ОУПБЗН:
- участва в работата на Щаба на областта и подпомага областния
управител при оценка на обстановката и вземане на решение;
- организира приемането и предоставянето на предупреждения,
получавани от системите за наблюдение на Националния
оперативно комуникационно-информационен център и Центъра за
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аерокосмическо наблюдение до кметове, териториални структури
и дружества, с цел повишаване готовността за реагиране и
предприемане на необходимите предпазни мерки;
- осъществява контрол по ранното предупреждение и оповестяване
на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС;
- организира оказване на съдействие на затруднени при
придвижване на медицинските екипи до блокирани от снега
населени места и транспортиране на болни, родилки, нуждаещи се
от хемодиализа до лечебни заведения;
- осигурява сили и средства за:

провеждане на спасителни операции и оказване на
помощ на пострадали хора и автомобили;
 доставяне на жизненоважни медикаменти и продукти в
труднодостъпни райони;

разчистване на опасно надвиснали и паднали дървета,
клони, скални и наносни маси от пътното платно;
Директорът на ОД на МВР:
- участва в работата на Щаба на областта и подпомага областния
управител при оценка на обстановката и вземане на решение;
- осигурява нормален обществен ред в населените места;
- осигурява работата на изградените КПП за контрол на влизащите
в областта транспортни средства;
- разпорежда отцепване на определен район или райони и
развръщане на постове за охрана;
- определя маршрути за движение или обходни такива при
необходимост;
- осигурява безпрепятствено придвижване и достъп до засегнатите
райони /район/ на участващите в спасителните операции, както и
свободни трасета до болнични заведения, установяване
самоличността на пострадалите;
- набелязва мерки за недопускане на извършване на престъпления,
опити за мародерство, разпространение на слухове, масови
безредици и други нарушения на обществения ред в засегнатите
райони;
- осигурява сили и средства за провеждане на спасителни дейности,
доставяне на жизненоважни медикаменти и продукти в
труднодостъпни райони;
- осигурява охрана на стратегически, рискови или от определена
степен на важност обекти или застрашени такива в областта.
Директорът на ЦСМП:
- участва в работата на Щаба на областта и подпомага областния
управител при оценка на обстановката и вземане на решение;
11

- осигурява екипи за оказване на помощ на пострадали;
- разпорежда провеждането на медицинско разузнаване в района на
бедствието;
- осигурява снабдяването с медикаменти свързочни материали;
- разпорежда подготовката на пострадалите за хоспитализация;
Директорът на РЗИ:
- участва в работата на Щаба на областта и подпомага областния
управител при оценка на обстановката и вземане на решение;
- въвежда в действие санитарно-хигиенните мероприятия за
намаляване риска от измръзване;
- осигурява взаимодействие с МЗ;
- осъществява и координира управлението на силите и средствата
при кризи на територията на съответната област;
- разработва план за управление на силите и средствата при кризи в
областта;
- организира и ръководи силите и средствата за оказване на
медицинска помощ, евакуация и лечение на пострадалите на
територията на областта;
- поддържа регистър на силите и средствата за реагиране при кризи
на територията на областта, както следва:
- регистър на здравните и лечебни заведения;
- регистър на окомплектоваността с легловия фонд, медицински
кадри и автотранспорт.
- организира обучението на специализирани медицински екипи,
работещи в условията на кризи.
Директорът на ОДБХ:
- участва в работата на Щаба на областта и подпомага областния
управител при оценка на обстановката и вземане на решение;
- въвежда в действие санитарно-хигиенните мероприятия за
намаляване риска от измръзване;
- осигурява взаимодействие с МЗ;
Местните
ръководители
на
електроразпределителните
дружества:
- участват в работата на Щаба;
- предоставят
информация
за
състоянието
на
енергоразпределителната мрежа и осигуреността на абонатите;
- предоставя информация за състоянието и възможностите на
екипите и окомплектоваността им с високо проходима техника;
- ръководят екипите при изпълнение на задачи по отстраняване на
неизправности по мрежата.
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Ръководителите на ВиК дружествата:
- участват в работата на Щаба;
- предоставят информация за състоянието на водопреносната
мрежа и осигуреността на абонатите с питейна вода;
- предоставя информация за състоянието и възможностите на
екипите и окомплектоваността им с високо проходима техника;
- поддържат в изправно състояние хлораторните станции;
- ръководят екипите при изпълнение на задачи по отстраняване на
неизправности по мрежата.
Директорът на ОС на БЧК:
- разпорежда оповестяването и привеждане в готовност на
спасителните екипи;
- осигурява чрез екипите от доброволци оказване на първа помощ
на пострадали, доставя предмети от първа необходимост на
засегнатите в района и развръщане на подкрепителни пунктове;
- осигурява ги с ИСЗ.
Началникът на военното формирование (мероприятията се
провеждат по искане на областния управител и след съгласуване
с началникът на отбраната на БА):
- участва в работата на Щаба на областта и подпомага областния
управител при оценка на обстановката и вземане на решение;
- предоставя при необходимост техника за разчистване на
пътищата и за извеждане на закъсали автомобили, след
получаване на разрешение от Министерството на отбраната.
4.4. Задължения на кметовете на общини
Задълженията на кметовете на общини и дейността им по ръководството
на мероприятията по защитата и са разписани детайлно в общинските планове.
В хода на провеждането на спасителни работи в рамките на областта и при
въведен в действие областен план от кметовете на общини се иска:
- поддържане на постоянна връзка с Щаба в областта за готовността
или за хода на провежданите спасителни работи;
- организиране на взаимодействието със силите и средствата от
областните структури, изпратени за провеждане на СНАВР на
територията на общината и осъществяване на ръководство на
техните действия;
- по искане на ръководителя на място да предоставят необходимите
допълнителни сили и средства за справяне с бедствието;
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- при получаване на предупреждения за бедствие да предприемат
препоръчителните и други допълнителни мерки за превенция и
защита и да докладва в Областния щаб;
- да назначат комисия за определяне на щетите от бедствието и
предприеме необходимите стъпки за получаване на възстановителна
помощ;
- да организират разпределението на помощите и даренията получени
от физически и юридически лица, обществени и държавни
организация в т.ч.и международна помощ;
- да осигурят ритмичното снабдяване на населението с хляб, вода,
хранителни продукти и медицинска помощ;
- поддържат пътищата от четвъртокласната пътна мрежа;
- при обявяване на бедствено положение да спазват процедурата,
описана в глава пета от Закона за защита при бедствия.
4.5. Задължения на юридическите и физическите лица
Задълженията на физическите и юридическите лица са разпоредени в чл.
35 и 36 от Закона за защита при бедствия. В условията на усложнена зимна
обстановка те са длъжни:
- да поддържат техниката на фирмата, планирана за участие в СНАВР
в добро техническо състояние и в готовност да се предостави при
поискване;
- да се осигури необходимия състав от водачи и обслужващ състав,
както и заряда с гориво.
Техниката може да бъде поискана за участие в СНАВР само, ако е
залегнала в плановете по защита на общините и областта и ако е поискана чрез
оперативния център на ОУПБЗН. Документите за направените разходи се
обобщават от органа, поискал помощта и със съпроводителна записка се
изпраща в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
Техниката на фирмите и едноличните търговци от Област Ловеч, която е
планирано да участва в провеждането на СНАВР е дадена в Приложение № 9.

5.Взаимодействие между съставните части на Единната
спасителна система
Единната спасителна система включва в себе си
службите и
структурите на министерствата и ведомствата, общините, търговските
дружества и едноличните търговци, които в условията на бедствие са
обединени с една цел: да окажат съдействие на субектите от националното
стопанство и населението да се предпазят от бедствието или да намалят до
минимум резултатите от въздействието му върху тях. С последващото
ликвидиране на последствията следва да се създадат условия за нормално
функциониране на социално-икономическите системи.
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Тези структури запазват институционалната или организационната си
принадлежност и определените им функции или предмет на дейност при
подготовката за реагиране при бедствия, при възникване на бедствия и при
необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни
аварийно – възстановителни работи.
Спасителните и неотложни аварийно-спасителни работи се извършват
по-етапно от дежурните сили на Единната спасителна система. Пълнотата на
обема на мероприятия се координира от Щаба за изпълнението на плана за
защитата.
5.1. Организиране на взаимодействие с Националния щаб
Дейностите по защитата в условията на усложнена зимна обстановка се
осъществяват под общото методическо ръководство на Националния щаб.
Националният щаб за защита организира и координира дейността на
областния управител и кметовете на общини. Той осъществява и контрола
върху изпълнението на разпоредените мерки чрез министрите и техните
представители в местните структури.
Взаимодействието с Националния щаб се организира от Областния щаб
по време, място и изпълнявани задачи, като се осъществява непрекъснато
управление на привлечените сили и средства.
Взаимодействието означава непрекъснато да се обменя информация за:
- мащабите на бедствието;
- хода на спасителните работи;
- привлечените сили и средства;
- материалното осигуряване на изпълнението на мероприятията по
СНАВР;
- понесените загуби;
- допълнително възникналите заплахи за населението и
националното стопанство;
Управлението на СНАВР се осъществява от ръководителя на място и от
Щабовете (национален, областен общински), като се запазва йерархичността
на поставянето на задачите и докладване за техния ход.
В този смисъл по линията „ОЦ – НОЦ” се поддържа непрекъсната
връзка по всички възможни канали (телефони, радио средства,
информационна система) и се изпраща периодично информация за дейността
на екипите, за извършения обем от работа, за количеството на спасените и
пострадалите, за изразходените ресурси и за необходимостта от външно
подпомагане на дейностите по защитата на областно ниво.
Подробна информация се дава за екипите, придадени от старшата
инстанция.
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5.2. Организиране на взаимодействието между съставните части
на ЕСС
Организирането на взаимодействието между основните и
допълнителни звена на ЕСС се осъществя от Областния щаб, съобразно
поставените задачи от областния управител. Координацията на действията се
осъществя непосредствено от заместник-областния управител или от
упълномощен от областния управител член на Щаба. При отсъствие на тези
лица дежурният по щаб изпълнява техните задължения. В зависимост от
мащабите на последствията и сложността на обстановката могат да се
провличат на заседание не всички членове на Щаба, а само лицата имащи
отношение към текущото решаване на проблемите. Правото за това е на
областния управител.
Разпореждане за създаване на групировка за действие в определен
район на поражение се отдава от областния управител. Набелязаните сили и
средства се осигуряват от техните ръководители. Информацията до тях се
подава от оперативния център на ОУПБЗН. ОЦ е основен координиращ орган
на Единната спасителна система, който приема информацията за бедствието и
за силите и средствата, които трябва да бъдат включени. Координацията се
осъществява на основата на стандартни процедури, разработени от МВР и
съгласувани с останалите части на ЕСС.
На мястото на намеса взаимодействието се осъществява от временно
създаден щаб, под общото ръководството на ръководителя на място. Като
членове на този щаб се привличат представители на участващите в
ликвидирането на последствията (провеждането на СНАВР) екипи от
структурите или общините.
Задачите на различните екипи се поставят от ръководителя на място,
но се съгласуват предварително с техния представител, които най-добре
познава техническите възможности на използваните средства и подготовката
на екипите.
Мястото на действие, обемът от работа и времето за действие се
определят от ръководителя на място. Осигуряването на екипите с
необходимите материални средства се осъществява с посредничеството на
представителите на структурите, общините и фирмите.
5.3. Дейност на ръководителя на място
Ръководството на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи в района на бедствието се осъществява от
ръководителя на място, определяно още и като място на намеса. Основната
задача на ръководителя на място е да определи мащабите на бедствието и
обема на възстановителните работи, да постави задачи на екипите и да
осъществява ръководство на дейността им и да осъществява координацията на
действията на привлечените от различните структури групировки.
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Ръководителят на място е непосредствено подчинен на областния
управител и се отчита пред него за хода на възстановителните работи.
Ръководителя на място е длъжен:
да оцени обстановката и определи мащабите на пораженията;
да определи обема от спасителни работи и необходимите за
това сили и средства;
да създаде щаб на ръководителя на място от представителите
на различните структури, участващи ликвидирането на последствията;
да нареди провеждането на инструктаж на участващите в
СНАВР екипи;
да постави задачи на ръководителите групи (екипи);
да координира общите действия на включените в спасителните
работи екипи;
да осигури материално провеждането на спасителните работи;
да поиска включване на допълнителни сили и средства от други
структури на ЕСС чрез оперативните центрове;
осигурява на населението в засегнатия от бедствието район
оказването на медицинска помощ и снабдяването с продукти от първа
необходимост;
осъществява и други дейности, наложени от конкретната
обстановка.
Ръководителят на място има право да ограничи при необходимост
правата на гражданите за времето на спасителните работи, които са в интерес
на бързото възстановяване или за подпомагане на действията на екипите. Това
право е предоставено в чл. 32 от ЗЗБ.
5.4. Управление на формированията
Общото управление на участващите в спасителните и неотложни
аварийно-възстановителни работи се осъществява от ръководителя на място.
Ръководството на отделните екипи или групи екипи в отделните
сектори се осъществява от назначени от ръководителя на място лица,
представители на тези структури.
Управлението трябва да е непрекъснато, устойчиво и компетентно.
То трябва да се опира на своевременната оценка на обстановката, на
възможностите на екипите да изпълнят определен обем от задачи, на
техническите възможности на средствата за комуникация и автоматизация.
Управлението се извършва от Пункт за управление. Пунктът за
управление може да е постоянен, мобилен или да се състои от няколко
елемента, разположени в отделните участъци, на които то се поема от
назначени от ръководителя на място лица. В този случай един от тях се нарича
основен пункт за управление. В пункта за управление се разполага щаба на
ръководителя на място. Там се носи постоянно дежурство.
Управлението включва:
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- уясняване на задачата и оценка на обстановката;
- определяне реда за извършване на спасителните и
възстановителни работи;
- поставяне на задачи на екипите;
- материално осигуряване на изпълнението на работите;
- ръководство и контрол за изпълнението на задачите;
- доклад за хода на поставените задачи.
Съставна част на управлението се явява системата за свръзка.
Получаването и изпращането на информация се осъществява по изградените
УКВ-канали и чрез интегрираната информационна система на ГДПБЗН.
Неотменен елемент от нея е електронният вариант на Плана за СНАВР на
същата дирекция, изграден в среда на интернет.
За управление на екипите от групата за СД се използва изградената
УКВ радиомрежа.
За връзка с Националния щаб се използва радиомрежата на директора
на ГДПБЗН посредством стационарни станции (КВ и УКВ) и радиостанция Р51 на ОУПБЗН.
За нуждите на Областния щаба се използва изградената мрежа за
проводна свръзка: директни телефонни канали, VPN и телефонни канали от
АТЦ на МВР. Дежурните стая на ОблСС и ОЦ са оборудвани с телефони АТЦ /за свръзка с регионалните съвети, с общинските съвети и кметствата/,
телефон по МВР. Осигурена е постоянна интернет връзка.
5.5. Доклад до МВР за хода на спасителните работи
В изпълнение на задълженията си по чл. 66 от Закона за защита при
бедствия областния управител и кметовете на общини, изпълняващи
ръководство и координация на спасителните и аварийни работи изпращат в
Министерството на вътрешните работи писмена информация за тяхното
протичане.
Информацията се изпраща по линията на ОЦ на ОУПБЗН – НОЦ на
ГДПБЗН периодично. Първоначално при започване на спасителните работи
след това при всяка по съществена промяна на обстановката. Задължително се
изпраща такава информация към края на деня и при срочно поискване.
Информацията съдържа данни за: общо състояние на селищната
система, местата на провежданите спасителни работи, участващите екипи,
обема на изпълняваните задачи, количеството на пострадалите и спасените,
състояние на използваната техника и количеството на изразходвания ресурс,
осигуряването на спасителните дейности, организацията на взаимодействие с
общините и фирми, състояние на пътищата, екологичната обстановка и други
въпроси, характеризиращи процеса по оказване на помощ на населението и
ликвидиране на последствията.
Отговорността за своевременното изпращане на информацията се
възлага на секретаря на Щаба.
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5.6. Ред за предоставяне на външна помощ
При недостиг на сили и средства за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно – възстановителни работи в областта външна помощ се
изисква след решение на Щаба от:
- Министерството на отбраната за привличане на негови
формирования от Въоръжените сили, чрез министъра на вътрешните работи;
- съответните ръководители на териториалните структури на
съставните части на ЕСС - за сили от съответното министерство или
ведомство също чрез министъра на вътрешните работи;
- от ОУПБЗН на съседните или други области - по решение на
директора на ГД ПБЗН
- от юридически лица и еднолични търговци – чрез ОЦ на ОУПБЗН.
Когато са договорени привлекаемите сили и средства от тези
организации по установения ред областният управител
организира
приемането на помощта, като определя мястото на посрещане и настаняване
на екипите, определят се конкретни задачи за тях и тяхното материално
обезпечаване. Те се преподчиняват на ръководителя на място и отчитат
дейността си пред него
Възстановяването на пострадали обекти – държавна и общинска
собственост, както и обекти, собственост на физически лица, се извършва от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет, съгласно Правилника за организацията и дейността й.
5.7. Осигуряване на спасителните работи
Пълнотата и ефективността на провежданите мероприятия по защитата
при усложнена зимна обстановка зависи до голяма степен от тяхното
всестранно осигуряване. Това е комплекс от мероприятия, насочени към
материално обезпечаване на отделните дейности, осигуряване на здравето и
сигурността на участващите в спасителните операция хора и подпомагане на
населението в тези райони.
Осигуряването на спасителните работи при усложнена зимна обстановка
се свежда до:
Транспортно осигуряване
Транспортирането на материалните средства, необходими за осигуряване
на мероприятията за защитата се осъществява с транспорт от самите
структури, провеждащи тези дейности.
За осигуряване на дейностите по осигуряване на населението с
продоволствие и други продукти от първа необходимост се използва
транспорт, заложен в плановете за защита на общините.
При необходимост от включване на допълнителен транспорт (например за
евакуация или разсредоточение на част от населението) такъв се осигурява от
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областна администрация от други общини. Координацията на този процес се
ръководи от заместник-областния управител.
Медицинско осигуряване
Предоставянето на медицинска помощ се осъществява съгласно
Областния план за медицинско осигуряване
при бедствия, аварии и
катастрофи, разработен от директора на РЗИ и утвърден от Министъра на
здравеопазването. Той е неразделна част от настоящия план Приложение №
10.
Осигуряване с продоволствие и материални средства
Осигуряване на потребностите на населението от продоволствие, в т.ч.
вода, храна и други продукти от първа необходимост се осигурява по план на
общините. Ръководството на материалното обезпечаване на населението се
осъществява от заместник областния управител.

6. Ред за ранно предупреждение и оповестяване
6.1. Оповестяване на органите на изпълнителната власт
Областният щаб се привежда в готовност по решение на областния
управител. Привеждането се извършва от дежурния служител в ОЦ на
ОУПБЗН по системата DAKS. Времето за оповестяване е до 10 мин. от
получаване на сигнала.
По разпореждане на областния управител се извиква и личния състав на
Областна администрация, които е организиран в отделна група в системата
DAKS.
След привеждане в готовност Щабът осъществява своята дейност от
постоянно работно място: заседателната зала в сградата на Областна
администрация. При необходимост от управление на спасителните работи от
друг пункт, той се обявява чрез средствата за оповестяване
Явяването на личния състав на щаба на работното място става със
собствен транспорт. Времето за явяване на определените работни места след
оповестяване в работно време за членовете на щаба е до 30-та мин., в извън
работно време - до 60-та мин.
Организацията на допълнителни канали за свръзка и управление от
работното място в зала 101 се извършва до 40-та мин.
За работа на щаба ОУПБЗН и БТК осигуряват телефони: директни,
градски и по линия на МВР, радиостанции и интернет.
Общата организация на дейността на Щаба се осигурява от неговия
секретар. Той отговаря за:
 изграждането на информационните канали и свързаните с тях
периферни устройства;
 доставянето на Областния план за защита при бедствия за работа
на Щаба и неговия електронен вариант;
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 носенето на дежурството в Щаба;
 оформянето и изпращането на разпорежданията на председателя
на Щаба до изпълнителите;
 предоставянето на информация в Министерството на вътрешните
работи;
 връзката с Националния щаб;
 материалното обезпечаване на работата на Щаба.
За проверка готовността на Щаба ежегодно се провеждат тренировки по
оповестяването по план на областния управител, в съответствие с графика на
МВР.
6.2. Оповестяване на съставните части на ЕСС
Оповестяването на съставните части на Единната спасителна система
се извършва посредством:
- алармиране;
- оповестяване;
- спешно свързване с едно лице;
- спешна конференция;
- планирана конференция за определен час.
Алармирането се използва за изпращане на предварително записано
съобщение чрез системата DAKS до ръководителите на структури на ЕСС,
обединени в група при опасност от възникване или за възникнало бедствие.
Оповестяването се осъществява чрез изпращане на съобщение до тези
ръководители с допълнителна информация, изготвена към момента на
опасност от възникване или при възникнало бедствие, с конкретизиране на
събитието и указания за следващите действия
Спешно свързване се използва за непосредствен контакт с конкретен
ръководител на структура за консултация и/или експертно становище по
възникнало събитие.
Спешната конференция се използва за паралелното избиране на
ръководителите на основните и допълнителни структури на ЕСС, които се
включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на
решение за реагиране при дадена обстановка.
Конференцията е планирана, когато е определен точен час за
паралелното избиране на ръководителите на ЕСС които се включват в
конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на съставните части на
Единната спасителна система на национално ниво се осъществява от НОЦ на
ГДПБЗН –МВР, а при необходимост и от оперативния център на ОУПБЗН.
При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на
национално ниво, ранното предупреждение и оповестяването на съставните
части на Единната спасителна система се разпорежда от министъра на
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вътрешните работи включително по искане на компетентния с оглед
характера на бедствието министър.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско
ниво, кметство и населено място се осъществява Оперативния център на
ОУПБЗН по разпореждане на началника на управлението.
При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на
органите на ЕСС, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и
въз основа на искане на областния управител, кмета на засегната община,
ръководител на съставна част на Единната спасителна система или
ръководител на мястото на намесата. Исканията се приемат чрез съответния
оперативен център.
6.3. Оповестяване на населението
Оповестяването на населението се извършва чрез изградената
система за ранно предупреждение и оповестяване. Тя е предназначена за
едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на
определена територия за предстоящо или настъпило бедствие.
При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация
на национално ниво, ранното предупреждение и оповестяването на
населението се разпорежда от министъра на вътрешните работи или от
упълномощени от него длъжностни лица.
При опасност или възникване на бедствие на територията на областта
или на част от нея ранното предупреждение и оповестяване на населението се
разпорежда от началника на съответното териториално звено на ГДПБЗН или
от упълномощени от министъра на вътрешните работи длъжностни лица,
включително въз основа на искане на областния управител, направено чрез
оперативния център на ОУПБЗН
При централизирано задействане на сиренната система съответният
дежурен изпраща доклад от системата на областния управител.
Кметът на община може да разреши задействането на сирените на
територията на общината или да поиска задействането им чрез съответния
областен възел.
Кметът на кметство или на населено място може да задейства
сирените на територията на кметството или на населеното място или да поиска
задействането им чрез съответния областен възел.
Длъжностните лица, разпоредили ранно предупреждение и
оповестяване на населението, предоставят в писмен вид информация за
опасността от възникване или за възникналото бедствие на електронните
медии.
Информацията се излъчва от електронните медии безплатно,
незабавно и без изменение на съдържанието и смисъла й с толкова
повторения, колкото е необходимо.
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За оповестяване на населението и за мерките, които трябва да се
предприемат се използват и обществените места за разпространение на
информацията.
Работещата към момента система за ранно предупреждение и
оповестяване е стар тип, базиран на стари периферни устройства, използващ
аналогови линии за свръзка и остаряла междинна апаратура. Предстои
подмяната й с цялостна съвременна система.

7. Информация за екипите и средствата на ЕСС и ред за
изпълняване на задачите
7.1.

Екипи на основните съставни части на ЕСС

7.1.1. За участие в спасителните дейности при снегонавявания и
обледенявания от ОУПБЗН се привличат следните сили и средства:
- оперативен център, в състав от двама служители:
- носи постоянно дежурство в ОУПБЗН и е основен източник на
информация за обстановката;
- предоставя на експертната група необходимите данни за
обстановката в общините;
- приема и оценява информацията за възникнали бедствия;
- уведомява компетентните съставни части на ЕСС и координира
по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни
процедури;
- извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, съставните части на ЕСС и населението
при бедствия;
- по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или
на областния управител организира включване на предвидените
в плановете за защита при бедствия съставни части на ЕСС,
както и на допълнителни сили и средства.
- осигурява конферентна връзка на областния управител за
управление на мероприятията по защитата;
- осигурява връзка с националния оперативен център на ГДПБЗН.
спасителни екипи – 4 бр., в състав от 5 спасителя, общо 20.
Носят постоянно дежурство в РСПБЗН-Ловеч, а районът на действие им е
цялата област Ловеч.
пожарни екипи - 28 екипа с личен състав от 1 до 5, общо 117
професионални пожарникари, носещи постоянно дежурство. Организационно
са сведени до 5 районни служби за ПБЗН (гр. Ловеч, гр. Троян, гр. Тетевен, гр.
Луковит и гр. Ябланица), както и два участъка (УПБЗН), дислоцирани в гр.
Априлци и гр. Угърчин.
Поддържат в готовност следната техника:
- Автомобили за пожарогасене - 22 броя;
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- Автомобили за спасителна дейност - 7 броя;
- Подемни средства – 1 брой автостълба;
- Медицински автомобил – 1 брой;
- Микробуси – 3 броя;
Изпълняват задачите самостоятелно или под общото ръководство на
началника на ОУПБЗН /началник РСПБЗН . Те изпълняват задачи по:
- пожарогасителната дейност;
- спасителна дейност:
 операции по издирване и спасяване, както и с използване на
алпийски техники;
 провеждане на спасителни операции и оказване на помощ на
пострадали хора;
 извличане на закъсали и претърпели ПТП леки и
лекотоварни автомобили;
 оказване на съдействие на затруднени при придвижване
медицинските екипи до блокирани от снега населени места и
транспортиране на болни, родилки, нуждаещи се от
хемодиализа до лечебни заведения;
 разчистване на опасно надвиснали и паднали дървета, клони,
скални и наносни маси от пътното платно;
 обрушване на висулки и снежни маси;
 осигуряване на лекарства и продукти от първа необходимост
на блокирани хора в труднодостъпни райони;
 осветяване на зони в тъмната част на денонощието и други
непрогледни участъци за извършване на НАВР;
7.1.2. От ОД на МВР в спасителните дейности в условията на
снегонавявания и обледенявания се привличат следните сили и средства:
Количеството и съставът на екипите, заделени непосредствено за
участие оказване на помощ на бедстващите в условията на усложнена зимна
обстановка се определят от директора на ОД на МВР за всеки конкретен
случай. Степента на значимост на задачите определя и количеството на
екипите (патрулите).
Задачите, които те могат да изпълняват са следните:
- Контрол за изпълненията на разпорежданията, свързани с
трафика на движение по основните пътища;
- Осигуряване функционирането на изградените КПП при
необходимост от използване на различните варианти за временна
организация на движението;
- Контрол за спазване на ограниченията по РПМ и осигуряване на
работата на почистващите фирми;
- Добиване и предоставяне на информация количеството на
пострадалите;
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- Контрол за пълнотата на обработка на пътното платно;
- Оказване на съдействие на ОУПБЗН, общините и фирмите по
извършване на аварийно-спасителни работи;
- Осигурява функциите на социалните служби и БЧК по
осигуряване на хуманитарна помощ за населението;
- Съдействие на областните и общински администрации по
евакуация на граждани от застрашените райони и изграждане на
информационна система за издирване на пострадали граждани;
- Осигуряване на обществения ред и осигуряване охраната на
имуществото на гражданите и фирмите;
- Участие в групи по издирване и спасяване на пострадали и
безследно изчезнали при тежки зимни условия
- Изпълняват в пълен обем задачите, разпоредени в Закона за
МВР, правилниците и инструкциите;
7.1.3. Центърът за спешна медицинска помощ при снегонавявания
и обледенявания може да включи следните сили и средства:
ФСМП-Ловеч: един екип РКЦ, два реанимационни екипа, един
лекарски и един транспортен екипи – общо 5 екипа;
ФСМП-Троян: един стационарен екип, един реанимационен и един
лекарски екип– общо 3 екипа;
ФСМП-Луковит: един стационарен екип, един лекарски и един
долекарски екип– общо 3 екипа;
ФСМП-Тетевен: един стационарен екип, един лекарски и един
долекарски екип– общо 3 екипа;
ФСМП-Летница: един стационарен и един лекарски екип– общо 2
екипа;
ФСМП-Ябланица: един стационарен и един лекарски екип– общо 2
екипа;
ФСМП-Угърчин: един стационарен и един лекарски екип– общо 2
екипа;
Транспортните екипи изпълняват задачи по:
- спешна доставка на кръв и биопродукти;
- трупове за медицинска експертиза.
Екипите на ЦСМО създават организация за медицинско осигуряване на
пострадалите и осъществяване на медицинска евакуация от пострадалите
райони. Основните медицински дейности включват оказване на помощ на
пострадалите, първа медицинска помощ от лекарски и долекарски екипи и
реанимация от реанимационни екипи. След стабилизиране на състоянието се
превеждат към пулмологичните отделения или реанимационни интензивни
отделения в зависимост от тежестта на състоянието за хоспитализация до найблизкото лечебно заведение или до лечебни заведения с по-високо ниво на
компетентност.
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Съвместно с РЗИ се организира противоепидемичен контрол над
бедстващите райони.
7.1.4. Допълнителни сили и средства на ЕСС могат да бъдат
включени от:
- Регионалната здравна инспекция
- Регионалната здравна инспекция разполага със седем
специализирани медицински екипа и Регионална противоепидемична група
/РПГ/, които могат да изпълняват задачи по:
- осигуряването на пострадалото население с необходимата
специализирана медицинска помощ изискват, своевременно оказване на
медицинска помощ от екипи, включващи специалисти – ортопедитравматолози, хирурзи и анестезиолози. Специализираната медицинска помощ
се оказва в многопрофилните болници за активно лечение/МБАЛ/ на
територията на съответната община в област Ловеч и Университетските
болници гр. София и гр. Плевен, МБАЛСМ ,,Пирогов” и ВМА гр. София;
- максимално приближаване на специализираната медицинската
помощ до пострадалите по време и място;
- тясно взаимодействие на медицинските екипи с другите
спасителни групи работещи в района на бедствието;
- ранна медицинска сортировка и евакуация на пострадалите;
- непрекъснатост на медицинската помощ и грижи за пострадалите
от мястото на произшествието до настаняването им в съответното лечебно
заведение.
- Областно пътно управление
По два екипа на районните пътни служби в Ловеч, Троян и Луковит на
ОПУ изпълняват задачи по разузнаване на републиканските пътища,
осигуряване на движението на подвижните дозори и транспортните средства
на територията на съответната служба. С техни сили и материална поддръжка
се изграждат контролно-пропускателните пунктове и се оборудват със
съответните сигнални средства.
Екип на ОПУ осъществява контрол за изпълнението на задачите от
районните пътни служби на територията на областта.
- Областна дирекция по безопасност на храните
Разполага с ветеринарни инспектори във всяка община на Област
Ловеч, за оказване на ветеринарномедицинска помощ при необходимост.
Разполага с дезинфекционна техника за извършване на дезинфекция на
необходимите места.
- Доброволните формирования на БЧК и общините
Доброволните формирования са основата на спасителната дейност на
органите на БЧК. В Област Ловеч те достигат до 40 души. Могат да се
сформират групи и от спонтанни доброволци. Те изпълняват следните задачи:
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 Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи:
оповестяване, събиране и готовност за работа в първите няколко
часа от сигнала за бедствието;
дейности по получаване, обработка и предаване на информация в
района на бедствието до ОС на БЧК;
координиране на действията с други структури на БЧК и
институции, работещи по преодоляване на последствията от бедствия;
евакуацията на пострадалите или насочване на потоците от
пострадали;
осигуряването на одеяла, чаршафи, възглавници, хавлии, сапуни,
дрехи, обувки и други материали за първа необходимост за полевите лагери и
местата определени за настаняване на пострадалите, както и за спасителите грижи за пострадалите;
психологична подкрепа за възстановяване на засегнатото
население;
участва в прибирането на палаткови лагери и други съоръжения,
използвани по време на бедствия;
разкриване на подкрепителни пунктове;
разкриването на временна приемна при необходимост;
регистриране, насочване и ориентиране на спонтанните
доброволци в кризисни ситуации;
организиране на помощни акции за набиране на средства и храни
от населението за пострадалите;
организиране на товарене, транспортиране и предаване на
хуманитарни помощи за пострадалото население, като оформя и
необходимите документи;
приемане и обгрижване на деца без родители;
селектиране и настаняването на пострадалото при БАК население;
провеждане на агитационно-пропагандната дейност и осигуряване
на безвъзмездни кръводарители.
 Спонтанните доброволци могат да бъдат използвани за:
- оказване на самопомощ и взаимопомощ;
- дистрибуция на храна, вода, дрехи и материали за незабавно
подпомагане;
- за участие в акциите по набиране на помощи и подпомагане на
пострадало население.
- Екипи на юридически лица и еднолични търговци
За участие в ликвидиране на последствията могат да бъдат привлечени
при необходимост и тези екипи, като включването им се извършва по искане
на ръководителя на място, чрез оперативните центрове на ОУ ПБЗН. В тези
действия се включват само екипите, разчетени в плановете на общините, в
хода на подготовката на плановете им и договорени чрез техните
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ръководители. Количеството на техниката, планирана
ликвидиране на последствията е дадена в приложение.

8. Необходим ресурс
защитата

за

участие

в

за изпълнение на дейностите по

За изпълнение на мероприятията по защита основните структури на
ЕСС са оборудвани с високопроходима техника и средства за механизация. В
тези подразделение са създадени необходимите запаси от материални
средства. Осигурен е определено количество моторесурс.
Изразходения ресурс от гориво и материални средства в хода на
ликвидиране на последствията се възстановява от средствата на държавния
резерв, по определена процедура, описана в информационната част.
От общинските бюджети също целево се използват планираните
средства за осигуряване на защитата на населението при бедствия.

9. Време за готовност за реагиране на частите на ЕСС
Екипите на основните съставни части на Единната спасителна система
поддържат постоянно дежурство на част от екипите си и те могат да бъдат
използвани незабавно. Останалите екипи могат да се използват за поетапно
нарастване на силите в зависимост от обстановката. Необходимо време за
привеждането им в готовност е 60 мин.
Времето за готовност на останалите екипи на местните структури на
държавната власт е до 4 часа. То се регламентира от необходимостта на
доокомплектоването им с личен състав и привеждането на техниката в
състояние за използване в специфични условия.
Техниката и експлоатиращият я състав, привличане за провеждане на
СНАВР в общия случай ще се привличат в рамките на до едно денонощие, тъй
като разположението им в рамките на областта може да се окаже достатъчно
отдалечено от мястото на намеса, а и процедурата за включването им (чрез
оперативния център на ОУПБЗН) изисква време. Освен това готовността на
фирмите в различните сезони е различна, тъй като техниката се използва
основно за развитие на дейността на фирмите.
Ръководител на работната група
Заместник областен управител на Област Ловеч
(Сашо Данков)
Заместник ръководител на групата
Служител в Дирекция АПОФУС на ОД-Ловеч
(инж. Веселин Димитров)
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Списък на приложенията
1. Приложение № 1. Списък на необходимата механизация за зимното
поддържане на републиканските пътища на територията на ОПУЛовеч по районни служби и опорни пунктове.
2. Приложение № 2. План за разпределение на инертните материали за
борба със зимната хлъзгавост при зимното поддържане на
републиканските пътища на територията на ОПУ-Ловеч.
3. Приложение № 3. Списък на републиканските пътища І, ІІ и ІІІ клас
по степени и нива на поддържане, приравнени към двулентов път на
територията на ОПУ-Ловеч.
4. Приложение № 4. Схема за оповестяване на Щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия.
5. Приложение № 5. Списък на площадките за изчакване на МПС до
извършване на технологично почистване, на които се разполагат КПП.
6. Приложение № 6. Вариант за осигуряване на варианти за временна
организация на движението при усложнена зимна обстановка.
7. Приложение № 7. Списък на членовете на Щаба за изпълнение на
Областния план за защита при бедствия.
8. Приложение № 8. План за провеждане в готовност на Щаба за
изпълнение на Областния план за защита при бедствия.
9. Приложение № 9. Разпределение на техниката на фирмите при
провеждане на СНАВР при бедствия и аварии на територията на
Област Ловеч.
10. Приложение № 10. План за медицинското осигуряване на населението
при бедствия.
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