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Относно: Дейността на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия
през 2018 г.
Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за
взаимодействие с Националния щаб е създаден на основание на основание чл. 32, ал. 1 от
Закона за администрацията, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия.
Съставът му е актуализиран със заповед №РД-07-102/15.08.2018 г.
През отчетната 2018 г. дейността му в конкретика се изразява в следното:
1. Със заповеди №№ РД-07-60/02.05.2018 г. и РД - 07-118/16.10.2018 г. са назначени две
междуведомствени комисии, които извършиха проверка на техническото и експлоатационно
състояние и аварийното планиране на водни обекти, язовири, съоръженията към тях и
проводимостта на речните корита в област Ловеч. В работата на междуведомствената комисия
участие взеха представители на: Областна администрация, РД ПБЗН Ловеч, Басейнова
дирекция за управление на водите-Дунавски район с център Плевен, Областна дирекция
„Земеделие“ Ловеч, ГД НЯСС ДАМТН. Съдействие на комисията беше оказано и от
представителите на общините и „Напоителни системи“ ЕАД - клон Среден Дунав гр. Плевен.
По предварително съгласувани и одобрени графици през м. май и м. ноември комисиите
провериха всичките 70 язовира на територията на област Ловеч. От тях 12 са с големи
язовирни стени - „Пелик дере”, „Мишковец”, „Александрово” и „Крапец” „Каменец”,
„Пустия”, „Морун” и „Сопот” се стопанисват от „Напоителни системи - ЕАД“- клон Среден
Дунав гр. Плевен. Язовирите „Шарковското”, „Ледовото” и „Малка Желязна” са общинска
собственост, а язовир „Синдикат” гр. Луковит е на „НЕК” ЕАД. Съставени са 70 констативни
протокола с конкретни предписания за всеки обект, като същите са изпратени до
собствениците на язовирите. Изготвени са и два общи констативни протокола, както и доклад
до МВР;
2. Изготвен е списък на приоритизираните участъци от водни обекти с нарушена
проводимост в района на басейнова дирекция дунавски район за изработване на проекти за
почистване през 2019 г.- Програма за планово почистване на речните участъци в извън
урбанизираните територии на област Ловеч;
3. За предотвратяване на последици от бедствия е назначена комисия, която извърши
проверка на състоянието на мостовете над реките Осъм, Вит, Видима и Искър при с.
Карлуково;
4. За предприемане на необходимите действия, за ограничаване на щетите причинени от
пожари, с нарочна заповед е определен пожароопасния сезон за 2018 година. Заповедта е
5500 Ловеч, ул. Търговска 43, тел.: +359 68 600 003, факс: +359 68 600 166
е-mail: governor@lovech.government.bg , web: www.lovech.government.bg

сведена до знанието на кметовете и кметските наместници на населени места, директора на
РУГ и ръководителите на държавните горски и ловни стопанства;
5. Със Заповед №РД-11-51/23.10.2018 г. на директора на Окръжно пътно управление е
създадена комисия, включваща представители на Областна администрация, ОПУ, РД ПБЗН,
сектор ОДПКПД към ОД на МВР и областния отдел на “Автомобилна администрация“ Ловеч за извършване на проверка на готовността на фирмите, ангажирани с поддържането на
участъците от РПМ, преминаващи през областта. В хода на проверката бяха посетени
опорните пунктове на РПС в Ловеч, Троян и Луковит. Проверено беше техническото
състояние и наличността на заявената техника, както и количеството на създадените към
момента запаси от инертни материали и разтвори. За резултатите е представен протокол, от
който е видно, че техниката, с малки изключения е в добро техническо състояние,
оборудвана е с необходимата механизация, извършен е технически преглед и имат сключени
застраховки „Гражданска отговорност“. Във всички опорни пунктове са създадени нормални
условия за пребиваване на дежурните служители и са подсигурени средства за свръзка.
Осигурен е транспорт за контрол на почистващите машини и GPS-устройства. Комисията ще
осъществява контрол върху действията на снегопочистващите екипи през целия зимен
период и ще докладва за всяко нарушение на ритмичността на поддържането на пътищата.
В конкретика констатациите на комисията са следните:
- За почистване и опесъчаване на РПМ на територията на област Ловеч по план са
предвидени да участват 109 бр. машини и автомобили, разпределени по видове и Районни
пътни служби както следва:
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- За обезопасяване на пътищата против хлъзгане при заледяване са предвидени 13 430 т.
абразивни материали и 3 270 т. техническа сол, разпределени по Районни пътни служби
както следва:
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6. Като цяло е изпълнен графика за провеждане на тренировки и учения с щабовете за
координация в област Ловеч;
7. Проведените две заседания на Щаба за изпълнение на областния план за защита от
бедствия са както следва:
- На 17.07.2018 г. се проведе заседание на тема готовността на общините и областните
структури на централната власт да функционират в усложнена обстановка. Друг важен въпрос,
разгледан на заседанието е възможността за поддържане на постоянна и надеждна връзка на
необходимите нива и осъществяване на пълен информационен обмен за своевременно
оповестяване на населението, за опасност от възникване на наводнение. По горните теми
докладваха ресорните кметовете на общини и служители на общинските администрации,
имащи задължения по своевременно оповестяване и защита при бедствия, както и
представителите на областните структури на централната власт. Промените в Закона за водите
/изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 юли 2018г./, относно образуването на Държавно предприятие
"Управление и стопанисване на язовири", докладва инж.Петър Горновски – Председател на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
- На разширеното заседание, проведено на 30.10.2018 г. бяха поканени да присъстват и
кметовете на общините от областта. Ръководителите на структури докладваха за състоянието,
възможността и готовността на дежурните екипи за съвместни действия при бедствени
ситуации при зимни условия. Кметовете докладваха за готовността на общините за
функциониране в усложнена зимната обстановка Бяха отчетени и възможностите за
нарастване на силите и специализираната техника, в съответствие с плановете за защита.
Кметовете на общини предоставиха в писмен вид докладите си за проведената в общините
подготовка. Във всички общини е създадена организация за почистване на уличните настилки,
за поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, осигуряване на гориво и транспорт за
учебните заведения и на заведенията за социални услуги. В хода на заседанието се акцентира
върху следните по важни моменти:
- Съществен елемент от планирането на защитата при бедствия е поддържане на
републиканската пътна мрежа за функциониране при зимни условия, както и готовността на
отделните институции да изпълнят задълженията си през зимния сезон. В област Ловеч са
подготвени всички планове за поддържане на пътищата от специализираните фирми, като
същите са съгласувани с Агенция „Пътна инфраструктура“;
- В областта и общините е извършен преглед и актуализация на плановете за защита при
снегонавявания и обледенявания, като най-вече е акцентирано на взаимодействието на
отделните структури при възможни утежнени ситуации;
- Изготвен е план за дейността на РД ПБЗН – Ловеч за зимния период и е създадена
организация за взаимодействие и обмен на информация между РД ПБЗН, ОПУ и ОД МВР;
- Електропреносните и електроразпределителни дружества имат готовност да осигурят
нормалното функциониране на стопанисваната от тях инфраструктура. Осигуряването на
нормална работа на електроразпределителните съоръжения при зимни условия 2018/2019г.
се осъществява чрез:
1. Поддържане на денонощно дежурство през цялата година от аварийно – ремонтен
персонал, снабден с необходимите инструменти, материали, автомобили,
специализирана и свързочна техника;
2. Поддържане на необходимия резерв от материали в 3 аварийни склада, разположени в
градовете Ловеч, Троян, и Тетевен, както и в централен склад на територията на гр.
Левски. Аварийните складове съдържат минимума от материали, необходими за бързо
отстраняване на възникнали аварии и се зареждат регулярно на всеки 7 дни;
3. Съставяне и стриктно изпълнение на графици, с обем и срокове за провеждане на
мероприятията по подготовка на съоръженията за работа при зимни условия;
4. Поддържане на горещи телефонни линии, на които всеки абонат може да сигнализира
за възникнали аварии по всяко време на денонощието – тел. 0700 10 010;
5. Изпълнение на предварителна подготовка, която включва:

-

Извършване на обходи и върхови ревизии на кабелните и въздушните
електропроводи, при които се отстраняват всички възможни причини за
евентуални аварии на съоръженията. Почистване на трасетата на въздушните
електропроводи. Изпитания и подобряване техническите показатели за
заземители, изолация и др.;

-

Почистване на трансформаторните постове. Доливане на масло в маслените
силови трансформатори. Ремонт на течащи покриви и сгради в лошо състояние,
монтаж на вентилни отводи за защита от атмосферни и комутационни
пренапрежения, проверка и подобряване състоянието на заземленията;

-

По мрежи НН - почистване на трасетата, регулация на проводниците, монтаж на
нови стоманобетонни стълбове, подмяна на кабели с изтекъл технологичен ресурс,
подобряване на наличните и монтаж на нови повторни заземители, подмяна на
рекордоманите с повредена изолация, симетриране на товарите;

-

По транспортните средства се извършват необходимите ремонти, доставят се
антифриз и гуми за зимна експлоатация, проверяват се и се ремонтират
отоплителните им системи;

-

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 трансформатори, трансформаторно масло, арматура за МрНН
и СрН и др.

- Постигането на целите от органите за управление на ЦСМП - Ловеч и изпълнението
на поставените задачи по медицинското осигуряване на населението при зимни условия, в
голяма степен зависи от организацията на взаимодействието с МЗ, органите за управление в
областта и между здравните и лечебни заведения в областта и общините. Взаимодействието
между частите на единната спасителна система, участващи в спасителните мероприятия в
района на бедствието се осъществява пряко от ръководителя на място.
Функционирането на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112 се
обезпечава чрез центровете 112 и комуникационната свързаност на службите за спешно
реагиране от контактните точки до ресурсите на съответния пункт за оказване на помощ.

Организирано е здравното и медицинско осигуряване на населението през зимния сезон.
Всички лечебни заведения имат разработени планове за защита при бедствия и е проведена
необходимата подготовка за евакуация на пострадали и болни. Разработени са графици на
екипи на разположение и организиране на денонощни дежурства при усложнена зимна
обстановка. Всички болници имат готовност за вътрешно преструктуриране на легловия
фонд при необходимост. В тях се поддържат резерви от медикаменти за един месец, от
консумативи и дезинфектанти за 3 месеца, както и резерв от кислород за 15 дни.
Организирано е аварийно захранване на всички болнични заведения. Взети са мерки за
безпроблемно функциониране на медицинската апаратура. Направени са разчети за
своевременно транспортиране и хоспитализиране на спешни случаи, родилки и пациенти,
нуждаещи се от планова хемодиализа, както и тежко болни. Организацията на
взаимодействието между различните структури се осъществява от директора на
Регионалната здравна инспекция.
В заключение от разширеното заседание се налага следния извод: При така създадената
организация, финансова обезпеченост и системен контрол от кметовете на общини и
ръководствата на местните структури на държавната власт, Областния щаб има увереността,
че област Ловеч е готова да се справи с предизвикателствата на предстоящия зимен сезон и да
бъде осигурено нормалното функциониране на всички елементи от критичната
инфраструктура.
Цялата информация за проведените заседания и дейността по защита при бедствия се
публикува на интернет страницата на Областна администрация Ловеч.

С уважение,
Пл. Вълков
Гл. експерт ОМП

