ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ
І.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА
Характера на промишлената дейност на част от фирмите в областта, използващи
или съхраняващи промишлени отровни вещества (ПОВ) и леснозапалими течности
(ЛЗТ), използваните от тях технологии и високата степен на амортизация на
оборудването създават предпоставки за възникване на аварийни ситуации.
Действия свързани с предизвикване на аварии във фирми, които използват и
съхраняват промишлени отровни вещества (амоняк) на територията на Сливенска
област са следните: „Тирбул” АД Сливен, “Сердика”АД Нова Загора.
Природен газ използват следните фирми от гр. Сливен, обслужвани от фирма
“Промишлено газоснабдяване”ООД: “Кераминвест”АД, “Топлофикация-Сливен”-ЕАД,
“Миролио България”АД, “Фрукто”АД, “Деметра”ООД, “ЕСИ”ООД, “Декотекс”АД,
„Панония инвест” ООД, „Гривас”, Хлебозавод „Хаджи Димитър”, „Ара”, Кооперация
„Регина”, „Биофарминженеринг”, ДКЦ - 2, „Пенелопа”, „Тирбул”, „Стар фудс”.
В община Нова Загора с природен газ е осъществено промишлено и битовото
газоснабдяване: „Сердика” АД, „Миролио България” ЕООД, „Палиррия” ЕООД,
„Яница хляб”, ЗММ Нова Загора”, „Перла”, „Анисия МВ”
Възможни са и огнища на заразяване с ПОВ и при предизвикани аварии или
катастрофи на ж.п.композиции, или отделни автоцистерни транспортиращи хлор,
амоняк, петролни деривати, разтворители, киселини, основи и други.
Най-застрашени в това отношение са ж.п.гарите в районите на градовете
Сливен, Нова Загора и Твърдица, а също така и селищата разположени в районите на
пътищата: І-6 (София-Бургас), ІІ-66 (Сливен-Нова Загора), ІІ-48 (Котел-Петолъчката),
ІІ-53 (Елена-Сливен-Ямбол), ІІ-55 (Гурково-Нова Загора-Симеоновград).
През територията на общините Сливен и Нова Загора преминават трасетата на
републиканския продуктопровод и газопровод.
Възможни аварии с отделяне на ОХВ са:
1. с отделяне на химически опасни продукти в резултат на изтичане или разливане на
промишлени отровни вещества;
2. в резултат на авария при разрушаване целостта на магистралните продуктопроводи
за течни или газообразни химически вещества;
3. съпроводени с пожари, взривове и разрушения, свързани със замърсяване на
околната среда с промишлени отровни вещества и токсични продукти, съдържащи се в
състава на получените продукти на горенето;
4. свързани с нарушаване на технологичния процес, образуване на взривоопасни смеси
и пожари с отделяне на промишлени отровни и токсични вещества;
5. при транспортиране на опасни химически вещества.
Списък с потенциалноопасни обекти произвеждащи, съхраняващи или работещи
с опасни химически вещества-приложение № 34
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
БЕДСТВИЯ.
Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и
съоръжения имащи отражение върху повече от една община.
1.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти в областта, за които
е необходимо изготвяне на експертизи;
1.

1.2.

Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. Отговорност за
определяне на критичните и потенциално опасни обекти и изготвянето на
експертизи за тях е на Директора на дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост” от областна администрация и
1

ръководителите на
инфраструктура.

фиксираните

в

плана

обекти

от

критичната

Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на
органите за управление, силите за реагиране и населението.
Изграждането и поддържането на системи за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяването на органите за управление, силите за реагиране и населението е
елемент на задължителната превантивна дейност в частта й относно прилагане на
превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия.
На територията на областта няма изградени системи за наблюдение и ранно
предупреждение.
2.

3.

Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.

Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране и
провеждане на обучението.
Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи се обучават за
защита при бедствия. Отговорност за обучението имат Областен управител, Зам.
Областен управител с ресор „Защита при бедствия” и главен секретар на областна
администрация.
3.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите
за управление, съставните части на Единната спасителна система и населението при
бедствия/аварии.
Подготовката на съставните части на Единната спасителна система се извършва
чрез провеждане на тренировки и учения с цел установяване състоянието на
комуникационно-информационната система, готовността на екипите за реагиране и
подобряване взаимодействието и координацията на съставните части и органите на
изпълнителната власт. Планираните тренировки и учения се финансират от
републиканския бюджет.
3.1.

Дейности за намаляване на риска.
Намаляването на риска за живота и здравето на населението при промишлени
аварии обуславя необходимостта от предприемане на цялостна система от
превативни мерки и подготовка на силите за реагиране и населението при критична
ситуация:
Контрол върху изправността и обезопасеността на машините и съоръженията
във фирмите;
Своевременно информиране на служителите на поразения обект, собственици и
ползватели на съседни производствени помещения и сгради;
Извършване на общи ликвидационни мероприятия – дезактивация и
обеззаразяване
4.

ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Защитата на населението, работниците и служителите в зоната на заразяване с
ПОВ се извършва чрез временно извеждане и при използване на индивидуални
средства за защита.
Последователността за действие в химически замърсени райони е:
1. информиране за станалото събитие;
2. експресен анализ на място за наличие на опасни химически вещества (ОХВ) или
взривоопасни концентрации;
3. определяне и обозначаване на границите на зоните на химическо замърсяване;
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4. определяне на необходимите индивидуални средства да защита (ИСЗ) за спасителите
и пострадалите;
5. организиране на непрекъснато метеорологично и химическо наблюдение;
6. извършване на спасителни работи;
7. профилактични и деконтаминационни мероприятия.
Близо до ОХЗ се разкрива временен пункт за спешна помощ, където на
поразените се оказва лекарска помощ, специфична антидотна и симптоматична
терапия, и се провеждат реанимационни мероприятия. Нуждаещите се от болнично
лечение и медицинско обслужване се изпращат в най-близкото здравно заведение или
МБАЛ “Д-р Иван Селимински”, МБАЛ „Хаджи Димитър”. В обекта /те/ на аварията и
прилежащите й райони се провеждат санитарно-хигиенни и противо-епидемични
мероприятия от РЗИ, ДВСК с оглед недопускане отравяне с храни и допълнителни
интоксикации. Снабдяването с медико-санитарно имущество, кръв и кръвопреливни
течности на мед. формирования се извършва от общинските аптеки и Центъра по
хематология. При необходимост от високоспециализирана помощ поразените се
транспортират до Тракийския университет – гр. Стара Загора.
Провеждат следните мероприятия по защита на животните и растенията:
- незабавно се извеждат селскостопанските животни от смъртоносната зона на
безопасни места;
организират места за лагеруване на животните, изхранване и водопой с
незамърсени фуражи и вода;
оказват спешна ветеринарно-медицинска помощ на поразените животни;
изколват животните при необходимост и предават продукцията на
месопреработвателните предприятия;
- предават труповете на умрелите животни на екарисаж и организират
загробването на животинските отпадъци;
организират пробовземане за изследване замърсеността на фуражи и
водоизточници;
въвеждат контрол на хранителни продукти от растителен и животински
произход;
- организират доставката на необходимите лекарства и дезинфектанти;
осъществяват контрол в епидемиологично отношение на областта,
общините и обектите.
Организира се охраната и обществения ред. Дейността включва:
- отцепване на заразения район;
- недопускане влизане на външни лица;
- регулиране на движението при евакуация на поразени хора и хората, които
не участват в спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи;
- предотвратяване на паника и възстановяване спокойствието на хората.
Отцепването на района е в зависимост от вида на ПОВ. При авария с хлор,
радиуса на отцепване е 200 м., за акрилнитрил – 200 м., а за амоняк – 100 м.
IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
1. Временно извеждане на населението от една община в друга община на
областта при бедствие.
1.1. Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане:
Областният управител организира, координира и контролира процеса на
подпомагане и възстановяване при бедствия, координира спасителните и неотложните
аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те
излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е
поискал това
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2. Места за временно настаняване на населението от една община в друга
община на областта при бедствие.
2.1. Длъжностно лице от областта, отговорно за осигуряване на недостигащото
оборудване.
Отговорността за осигуряване недостигащото оборудване и обощаване заявките на
общините, при налагане временно извеждане и настаняване на населението е на
Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и
управление на собствеността” и Директор на дирекция „административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост”.
3. Определяне на терени във всяка община за разполагане на сили на
Единната спасителна система от други области.
Подходящи терени за разполагане на сили на ЕСС от други области са :
- община Сливен – база отдел „АСД”, склад „Динамо”, база „Селиминово”;
- община Нова Загора – склад на Гражданска защита;
- община Котел – склад на Гражданска защита;
- община Твърдица – склад на Гражданска защита;
4. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща, при
повече от една бедстващи общини.
4.1. Отговорни длъжностни лица, координиращи нуждите от храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и др.
Директор на РЗИ и Директор на областна дирекция „Земеделие”.
4.2. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и др. по данни на РЗИ:
Разчет за 1 човекоден:
-храна - 4 лв.
-вода - 1 лв.
-лекарства и медикаменти - 20 лв.
-други /20%/ - 5 лв.
Всичко - 30 лв
5. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две и
повече бедстващи общини.
5.1. Длъжностни лица от Областно пътно управление, отговорни за организиране
и координиране на дейностите по разчистването.
Директор на Областно пътно управление
5.2. Регистър на наличната техника и местонахождението и, съгласно
приложение № 9.
5.3. Друга налична техника на разположение на областния управител и
местонахожението и, съгласно приложение № 8
6. Организация на комуникациите в областта.
6.1. Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни
връзки, обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка
и интернет връзка/ на областта с околния свят – ОЦ, с МВР, с общините на
областта, със съседните области и населени места, с длъжностни лица от
общините и областта;
Свързаност на Областна администрация с околния свят:
Дежурна стая на ОСС
1. ТКО /технически комплект за оповестяване/
2. Стационарен телефонен пост,
3. Факс
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4. IP телефон за връзка с МС и останалите областни администрации
5. Телефонни постове към централата на МВР.
6. Дежурен ОСС има УКВ връзка с ОбСС на община Сливен
7. Мобилен тел – GSM .
Дежурна стая на ОбСС - Сливен
1. ТКО /технически комплект за оповестяване/
2. Стационарен телефонен пост
3. УКВ връзка с ОСС
4. Телефонни постове към централата на МО и МВР.
5. Мобилен тел – GSM .
Дежурни стаи на ОбСС Нова Загора, Котел и Твърдица
1. ТКО /технически комплект за оповестяване/
2. Стационарен телефонен пост
3. Телефонен пост към централата на МВР.
4. Мобилен тел – GSM - ОбСС Нова Загора.
ОЦ има следната привързаност:
1. Мобилен тел – GSM .
2.Стационарен цифров телефон – БТК, които е и факс пост на ОЦ.
3. Стационарен телефон от учрежденската централа на ОА за връзка с щаба
за координация и звеното за информация, анализ и оценка.
4. Интернет връзка през НАМДА- електронна поща и скайп на МВР.
5. Радиовръзка – стационарна УКВ с група „СД” и мобилна със
ръководителя на място и спасителните групи.
6.2. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с
околния свят;
6.3. Телефонен указател, позивни и e-mail адреси на отговорни институции и
длъжностни лица; приложение № 2
6.4. Длъжностно лице от областта, координиращо комуникациите по време на
бедствие - Началник служба “Кабелни мрежи”
7. Законност и ред.
7.1. Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта:
В област Сливен- началник отдел „Охранителна полиция” в ОД МВР
В община Сливен- началник РУП
В община Нова Загора - началник РУП
В община Котел - началник РУП
В община Твърдица - началник РУП
Ред и координация/съгласуване на дейността на специализираните
изпълнителни органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и
законността;
Разузнаване за степента и обема на заразяване. Установяване степента на
поражение на обекта след авария и общ брой на обслужващия персонал,
подлежащ на евакуация;
Определяне границите на поражение, обгазяването и направлението на
движение на облака;
Съдействие за оповестяване на населението, намиращо се в района на
заразяването;
Отцепване на заразения район. Блокиране територията на обекта и създаване
условия за подхождане на формированията за извършване на СНАВР;

7.2.
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Локализиране и ликвидиране на огнищата на поражение. Извършване на
пожарогасителна а аварийно-спасителна дейност в района на промишлената
авария;
Оказване на съдействие на медицинските органи за оказване на първа помощ и
установяване самоличността на загиналите;
Разкриване на причините за аварията, мястото на диверсията или палежа
/изтичането на газове/;
Установяване на самоличността на свидетелите, очевидци за насочване към
евентуалните извършители, изземване и съхраняване на веществени
доказателства в района на аварията ;
Предотвратяване на диверсионно-терористични актове в района на обекта;
Недопускане на провокационни слухове, паника, безредици или извършване на
престъпления;
Евакуация на населението от заразения район.

8. Логистика при повече от една бедстващи общини.
Участващите в логистиката длъжностни лица Зам. Областен управител – с ресор
„Защита при бедствия” и Главен секретар на областна администрация разработват и
финализират договорни споразумения относно доставка необходимите материали и
суровини за провеждане на мероприятията, както и подпомагане реалната координация.
Координацията и съгласуването на логистичните мероприятия се извършва от Зам.
Областен управител с ресор „Защита при бедствия”.
9. Транспорт при повече от една бедстваща община.
9.1. Длъжностни лица от областна администрация, координиращи осигуряването
на транспорта - Зам. Областен управител – с ресор „Защита при бедствия” и
Главен секретар на областна администрация
9.2. Обобщена информация по общини за налични МПС, местонахождението им
и списък на лицата /юридически и физически/ осигуряващи транспортните
средства и координати за връзка с тях, съгласно приложение № 10
10. Здравеопазване.
10.1. Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ –
Директор на РЗИ.
10.2. Приложение : План за дейността на РЗИ по защитата и медицинското
осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
11. Въстановяване на услугите и инфраструктурата на областта.
11.1. Длъжностно лице от областна администрация, координиращо дейностите по
възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите
средства – Главен секретар на областна администрация, Директор на
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на
собствеността”, Началник отдел „Регионално развитие”
11.2. Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите
/инфраструктурата/ за възстановяване; степенуване по важност на обектите;
извършване на възстановителни работи – началник ОУ ПБЗН, Началник
отдел Регионално развитие” – областна администрация.
12. Подпомагане /неотложна помощ/ на засегнатото население;
Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и
вътрешно подпомагане, приемането и обобщаването на заявките, определяне на
местата в областта за приемане на заявките, разпределението, раздаването и
6

отчитането на подпомагането - Директор на дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление на собствеността и Директор на дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.
13. Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта.
Планът се усвоява чрез провеждане на тренировки и учения на органите на
управление и силите за реагиране.
В проиграването на плана участват съответните длъжностни отговорни лица от
областна администрация и всички институции, имащи ангажименти по защитата при
бедствия.
Планът се актуализира по ред определен със заповед на Областния управител,
при настъпили промени на основни длъжностни лица, реда и начина за осъществяване
на връзка, силите и средствата на Единната спасителна система.
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№

1

V.СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ и IV.
Наименование
Подчиненост
Средства на съставните
Задачи /нормативен
Местонана съставната на съставната
части на ЕСС
документ и възможности за
хождение
част на ЕСС
част на ЕСС
провеждане на СНАВР
2
3
4
5
6

Начин на
оповестяване
7

Време за
готовност за
реагиране
8

ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В СЛУЧАЙ НА ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ:
1.

ОУПБЗН

2.

ДОИТ

3.
4.

РИОСВ – Стара
Загора
РИОСВ – Бургас

5.

РЗИ

1.

ОЦ

2.

ОСС

3.

ОбСС - Сливен

4.
5.

ОбСС – Нова
Загора
ОбСС - Котел

6.

ОбСС - Твърдица

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
МВР
Контролна
дейност
по Сливен
044/644 360
спазване на ЗЗБ, ЗМВР
044/667 962
МТСП
Контролна
дейност
по Сливен
044/625 927
Наредба № 7
МОСВ
Контролна дейност по ЗООС Стара
042/692 200
и ЗУО
Загора
МОСВ
Контролна дейност по ЗООС Бургас
056/813 200
и ЗУО
МЗ
Контролна дейност
Сливен
044/667 115
ОПОВЕСТЯВАНЕ
ОУ „ПБЗН”
Оповестяване
съставните Сливен
044/633 112
части на ЕСС
ЗЗБ
Областна
Оповестяване длъжностните
Сливен
044/663 211
администрация
лица на ОА
Общинска
Оповестяване длъжностните
Сливен
044/663 066
администрация
лица на ОбА
Общинска
Оповестяване длъжностните
Нова Загора 0457/657 47
администрация
лица на ОбА
Общинска
Оповестяване длъжностните
Котел
0453/421 25
администрация
лица на ОбА
Общинска
Оповестяване длъжностните
Твърдица
0454/423 08
администрация
лица на ОбА

8

1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин

7.

ОД МВР

МВР

Сливен

044/644 323

1 мин

МВР

Оповестяване служителите на
ОДП
Оповестяване служителите

8.

ОУПБЗН

Сливен

1 мин

РЗИ

Оповестяване екипите

Сливен

044/644 336
044/644 483
150, 112

9.

ЦСМП

9

1 мин

VI. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
1. Организация на действията на органите за защита при бедствия в
областта. Начин за взаимодействие между органите на изпълнителната
власт и връзки с областните и национални структури за справяне с
бедствията. /ОЦ/
1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при
бедствия;
Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта,
извършва обмен на информация оперативния център на ОУ ПБЗН и може чрез него
да привлича допълнителни сили и средства. Координира спасителните и
неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на
областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато
кметът на общината е поискал това.
1.2.За изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с
националния щаб, областният управител създава със заповед щаб.
Списък на длъжностните лица участващи в щаба, съгласно приложение № 1
1.3.Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на
последиците при бедствия;
1.3.1. Сили и средства на основните съставни части на Единната спасителна
система.
 Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”
приложение № 3
 Център за спешна медицинска помощ приложение № 4
1.3.2. Доброволни формирования приложение № 5
1.3.3. Сили и средства на юридически лица и еднолични търговци приложение № 8
Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна
система, участващи в спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи в
района на бедствието / мястото на намесата / се извършва от ръководител на място.
Ръководител на място е Началника на ОУ ПБЗН или оправомощено от него длъжностно
лице.
Координацията се осъществява чрез Оперативния център, който изпълнява следните
дейности:
- приема и оценява информация за възникналото събитие;
- уведомява компетентните съставни части на ЕСС и координира понататъшната дейност;
- уведомява Областния управител;
- включва допълнителни сили и средства на основните и други съставни части
на ЕСС по искане на ръководителя на място, кмета на общината или на
областния управител;
Предаване на информация между органите на изпълнителната власт и между
съставните части на ЕСС при подготовка за реагиране и при провеждане на СНАВР се
осъществява и чрез интегрираната информационна система на МИС.
За успешното провеждане на СНАВР чрез ОУПБЗН се организира непрекъснато
взаимодействие със съставните части на единната спасителна система. За
своевременното и ефективно координиране на спасителните и аварийни дейности се
оповестяват чрез дежурен ОЦ членовете на звеното за информация, анализ и оценка на
възникналото бедствие.
Взаимодействието се извършва непрекъснато за целия период на провеждане на
СНАВР в зоната на бедствието чрез ръководителя на място.
При провеждане на СНАВР ръководителят на място има право да:
1. забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;
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2. нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;
3. разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни
работи, теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от
тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие;
4. поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или
материална помощ;
5. създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите
екипи от единната спасителна система;
6. раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни
ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.
При провеждане на СНАВР ръководителят на място координира:
1. реда за влизане на формированията в районите (обектите) за провеждане
на СНАВР.
2. последователността на действие при устройването на проходите в
разрушенията и редът за преминаване на формированията през тях.
3. последователността на работа при провеждането на аварийновъзстановителните работи в зоната на бедствието.
4. реда за работа при спасяването на пострадалите.
За осигуряване на управлението и взаимодействието се използват радио,
проводни и подвижни средства за свръзка и средства за сигнализация. Използването на
различните видове свръзки зависи от конкретните условия на обстановката, при която
се изпълнява задачата.
VII. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ
ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ

1. Система за оповестяване/предупреждение в областта.
1.1. Система за оповестяване/предупреждение в областта;
При предупреждение за потенциална възможност от възникване на бедствие
подадено от Оперативен дежурен на „Ситуационен център” на МВР, териториални
структури на държавни органи и организации, юридически и физически лица,
дежурният в ОЦ изготвя предупреждение с конкретни указания за изпълнение на
мероприятия и препраща информацията до областния управител, кметовете на
общини, основните съставни части на ЕСС /ОУ „ПБЗН”, ЦСМП, ОД МВР/ и други
отговорни институции /РЗИ, ОДБХ, „В и К”, КЕЦ, МЕПР/ в зависимост от
предупреждението по утвърдения списък с адресати.
При получено съобщение за бедствие, дежурният в ОЦ незабавно:
1.
приема
и
оценява
информацията
за
възникналото
бедствие;
2. уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни
процедури;
3. уведомява органите на изпълнителната власт за възникналото бедствие;
4. включва допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на
единната спасителна система съгласно плана за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи по искане на ръководителя на място,
на кмета на общината или на областния управител.
1.2. Схеми за оповестяване-Приложение .№ 13, 14
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VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И
ВРЕМЕТО ИМ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ
№ Наименование
Подчиненост
Средства на съставните
Задачи /нормативен
МестонаНачин на
Време за
на съставната на съставната
части на ЕСС
документ и възможности за
хождение
оповестя- готовност за
част на ЕСС
част на ЕСС
провеждане на СНАВР
ване
реагиране
1
2
3
4
5
6
7
8
СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
1. група „СД”
ОУПБЗН
Аварийно спасителен
Ликвидиране
на Сливен
044/633 112 1 мин
автомобил, автомобил за
последствията от аварии,
радиационна и химическа деконтаминация,
защита
неутрализиране
и
локализиране на разливи.
2. РС „ПБЗН”
ОУПБЗН
Аварийно спасителен
Създаване на водни завеси.
Сливен
160, 112
1 мин
автомобил, пожарни
автомобили
3. „Овергаз Изток ”
Специализирана техника
Спиране подаването на
Нова Загора 0457/62 036
АД
природен газ
0889/512796
4. ПГ - ООД
Специализирана техника
Спиране подаването на
Сливен
044/662 901
природен газ

1.
2.
3.
4.

1.

ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ
ЦСМП - Сливен
РЗИ
Линейки – 8 бр
Оказване на спешна
Сливен
Тел. 150
Реаномобил – 2 бр.
медицинска помощ
ЦСМП – Нова
РЗИ
Линейки – 4 бр.
Оказване на спешна
Нова Загора Тел. 150
Загора
медицинска помощ
ЦСМП – Котел
РЗИ
Линейки – 2 бр.
Оказване на спешна
Котел
Тел. 150
медицинска помощ
ЦСМП –Твърдица РЗИ
Линейки – 2 бр.
Оказване на спешна
Твърдица
Тел. 150
медицинска помощ
ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПСИХОЛОГИЧНА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ И НА СПАСИТЕЛНИТЕ ЕКИПИ
РЗИ
МЗ
Екип психолози
Оказване на психологична
Сливен
044/624 093
помощ
12

1 мин
1 мин
1 мин
1 мин

Оказване на психологична
Сливен
044/625 133
помощ
ОВЛАДЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИНЦИДЕНТИ
1. РИОСВ – Стара
МОСВ
Подвижна лаборатория
Извършване на обследване и Стара
042/692 200
Загора
анализ на състава на
Загора
атмосферния въздух и водите
2. РИОСВ - Бургас
МОСВ
Подвижна лаборатория
Извършване на обследване и Бургас
056/813 200
анализ на състава на
атмосферния въздух и водите
3. РЗИ
МЗ
Стационарна лаборатория
Извършване на обследване
Сливен
044/667 115
ни анализ на състава на
атмосферния въздух и водите
4. Група ”СД”
МВР
Автомобил за радиационна Извършване на обследване
Сливен
044/633 112
и химическа защита
на състава на въздуха и
АРС - 12
ликвидиране на аварии с
отделяне на ПОВ
РАДИАЦИОННА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ
И СРЕЩУ ЯДРЕНИ, ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ
1. група „СД”
ОУ ПБЗН
Автомобил за
Извършване на радиационно
Сливен
044/633 112 1 мин
радиационна и химическа и химическо разузнаване и
защита
оценка на обстановката
2. ОУПБЗН
МВР
Пожарен автомобил
Ликвидиране на аварии с
Сливен
160, 112
1 мин
ПОВ
ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ
1. РСПБЗН-Сливен
ОУПБЗН3 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и Гр.Сливен
Тел.160
1 мин.
Сливен
извършване на АСД при
бедствия,
авари
и
катастрофи
2. РСПБЗН-Сливен
ОУПБЗН3 бр. пожарни автомобили ЗМВР, гасене на пожари и
Гр.Сливен
Тел.160
30 до 60
Сливен
извършване на АСД при
мин.
бедствия, авари и
катастрофи
2.

БЧК

Екип психолози
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3.

РСПБЗН-Нова
Загора

ОУПБЗНСливен

2 бр. пожарни автомобили

4.

РСПБЗН-Нова
Загора

ОУПБЗНСливен

2 бр. пожарни автомобили

5.

РСПБЗН-Котел

ОУПБЗНСливен

1 бр. пожарен автомобил

6.

РСПБЗН-Котел,
УПБЗН-Ябланово

ОУПБЗНСливен

1 бр. пожарен автомобил

7.

РСПБЗН-Котел

ОУПБЗНСливен

2 бр. пожарни автомобили

8.

РСПБЗН-Твърдица

ОУПБЗНСливен

1 бр. пожарен автомобил

9.

РСПБЗН-Твърдица

ОУПБЗНСливен

2 бр. пожарни автомобили

МО

Личен състав – 35
Пожарен автомобил – 1
АРС – 1
Водовоз – 1

11. В.ф .22 220 - Сливен

ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
ЗМВР, гасене на пожари и
извършване на АСД при
бедствия, авари и
катастрофи
Ограничаване и ликвидиране
на пожари

14

Гр.Нова
Загора

Тел.160

1 мин.

Гр.Нова
Загора

Тел.160

30 до 60
мин.

Гр.Котел

Тел.160

1 мин.

С.Ябланово

Тел.160

1 мин.

Гр.Котел

Тел.160

30 до 60
мин.

Гр.Твърдица

Тел.160

1 мин.

Гр.Твърдица

Тел.160

30 до 60
мин.

Сливен

044/617 122

1.

Група „СД”

3.

„Овергаз Изток”
АД
ПГ - ООД

4.

Водоноски - 2
Линейка - 1
ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
ОУ ПБЗН
Аварийно спасителен
Ликвидиране на
Сливен
автомобил
последствията от аварии,
деконтаминация,
неутрализиране и
локализиране на разливи.
Специализирана техника
Отстраняване на аварията
Нова Загора
Специализирана техника

Отстраняване на аварията

15

Сливен

044/633 112

0457/62 036
0889/512796
044/662 901

1 мин

