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І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА
1. Основание за разработване на плана за защита при бедствия
Законът за защита при бедствия (ЗЗБ) „урежда осигуряването на защитата
на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и
имуществото при бедствия“ (чл.1 от ЗЗБ).
чл.9, ал.10 и ал.11 от ЗЗБ
Кметът на общината разработва общински план за защита при бедствия
съвместно с представители на ведомства и юредически лица, имащи отношение
по защитата при бедствия на територията на общината (чл.9, ал.10 от ЗЗБ).
Общинският план за защита при бедствия се приема от общинския съвет
(чл.9, ал.11 от ЗЗБ).
2.Цели на плана
-да се повиши капацитета на органите за управление и администрацията
за организиране и координиране на превантивна дейност, за управление на
действията и взаимодействията по време на бедствия, както и възстановяване
на щетите, нанесени от тях;
-създаване на организация за предприемане на мерки за защита на живота
и здравето на хората, на околната среда и набелязване на необходимите
действия на органите за управление и силите за реагиране при очаквани кризи
предизвикани от бедствия;
-да се създаде организация за своевременно прогнозиране и анализиране
характера и последствията от най-често проявяващите се бедствия;
-прилагане на превантивни мерки и превантивен контрол за недопускане
или намаляване на последиците от бедствия на територията на общината;
-въвеждане на европейски стандарти и добри практики за оценка на риска
на местно ниво;
-разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за
изпълнение на предвидените мерки;
-поддържане и усъвършенстване на елементи от системата за
наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление
при бедствия, на формирования на Единната спасителна система и населението;
-планиране на средства и ресурси за превенция и за ликвидиране на
последиците от бедствия;
-подпомагане и възстановяване на засегнатото население.
3. Основни задачи
3.1.Изследване, анализ и оценка на риска на възможните бедствия и
прогноза за последиците от тях.
3.2.Планиране на защитата при бедствия.
3.3.Набелязване на мерки за защита на населението
-провеждане на превантивна дейност;
-поддържане в готовност на силите и средствата.
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-изграждане и поддържане в готовност на компоненти от системата за
наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване;
-осигуряване и поддържане на колективни и индивидуални средства за
защита;
-обучение и практическа подготовка на органите за управление,
общинската администрация, силите за реагиране и населението;
-подпомагане и възстановяване при бедствия;
-създаване на резерви от финансови и материални средства за
мероприятията по превенция и ликвидиране на последствията от бедствия;
-приемане и разпределение на помощи;
-ред за погребения на хора и загробване на животни при масови
поражения при бедствия;
-строго спазване на законодателството на Р. България и международните
споразумения по защитата при бедствия.
3.5.Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за
изпълнение на набелязаните мерки.
3.6.Определяне на начини на взаимодействие между органите на
изпълнителната власт и съставните части от Единната спасителна система.
3.7.Уточняване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидирване
на последиците от бедствия.
3.8.Уточняване реда за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт, на съставните части на ЕСС и населението
при опасност или възникване на бедствия.
3.9.Информация за екипите и средствата на съставните части на ЕСС.
3.10.Време за готовност за реагиране на съставните части на ЕСС.
Въвеждане на радиационен, химически и биологичен контрол за
замърсеността на обектите от околната среда и строго спазване на санитарнохигиенните и растително-защитни мероприятия.
Осигуряване в максимално кратки срокове на необходимите защитни
съоръжения, индивидуални средства за защита, медикаменти и йодна
профилактика и организиране на извозването им.
Поддържане на общественият ред и сигурността в районите и опазване на
държавното и лично имущество на гражданите.
Създаване на условия за бързо привеждане на общината за работа в
условия на повишена радиация, силни земетресения или др. бедствия.
Поддържане в готовност на силите по плана за взаимодействие и
постоянни контакти с органите на др. министерства и ведомства, имащи
отношение към защитата при различните бедствия, аварии и катастрофи.
Поддържане в готовност на средствата за комуникация – радио и
проводни свръзки.
3.А.Основните задачи при земетресение.
3.А.1.Прогнозиране вероятните последици и мащабите на пораженияжертви и материални щети/по предварителни данни, с които се разполага до
момента/.
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* Докладване по оперативен ред и установяване пряка връзка с
областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия.
3.А.2.Привеждане в готовност на професионалните сили и средства на
министерства и ведомства и поетапно на доброволното формирование за
започване на спасителни и възстановителни дейности.
* Подготвяне и разкриване на временни медицински, снабдителни,
разпределителни и др. пунктове.
* Извършване на инженерно, медико-санитарно и др. разузнаване и
изясняване на реалната обстановка.
3.А.3.Информиране на населението.
*Доуточняване на необходимите материални средства за подпомагане
на пострадалото население.
3.Б.Основни задачи при наводнение
3.Б.1.Прогнозиране вероятните последици и мащабите на поражения /по
предварителни данни с които се разполага до момента/.
*Докладване по оперативен ред и установяване пряка връзка с
областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия.
3.Б.2.Оповестяване на населението попадащо в заливните зони и
указване на непосредствените мерки за защита.
*Осигуряване на непрекъснато наблюдение на хидротехническите
съоръжения.
*Извършване на допълнителни укрепителни мероприятия по защитни
диги, речни корита, язовирни стени и др.
*Провеждане при необходимост на евакуация или извеждане на
население, животни и материални ценности от заливните зони.
3.Б.3.Привеждане в готовност на професионалните сили и средства на
министерства и ведомства и поетапно на доброволното формирование за
започване на спасителна и авариина дейност.
*Подготвяне и разкриване на временни медицински, снабдителни,
разпределителни и др. пунктове.
*Доуточняване на необходимите материални средства за подпомагане
на пострадалото население.
3.В.Основните задачи при бурни и ураганни ветрове, снегонавявания
и обледявания.
3.В.1.Оповестяване на населението и указване на непосредствените
мерки за защита.
3.В.2.Привеждане в готовност на професионалните сили и средства на
министерствата и ведомствата и поетапно на доброволното формерование за
започване на спасителна и аварийна дейност и снабдяване при необходимост на
стоки от първа необходимост.
*Уточняване на необходимите материални средства за
подпомагане на пострадалото население.
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3.Г.Основните задачи при свлачища.
3.Г.1.Означаване и сигнализиране на опасния участъки информиране
на населението.
*Аварийно изключване електро и водо захранването в района.
*Изготвяне спешна оценка за състоянието на сградния фонд,
инфраструктурните обекти, степента на застрашеност на обитателите /при
наличие на такива в района/ и извършване на укрепителни работи.
*При необходимост – евакуация – извеждане на население, животни и
материални средства от застрашената територия.
3.Д.Основните задачи при масови полски и горски пожари.
*Осигуряване на органи за дежурство и наблюдение.
*Извършване на допълнително разузнаване огнищата, фронта и мащаба
на възникналите пожари, изготвяне на конкретен план за действие.
3.Д.1.Привеждане в готовност на необходимите професионални сили и
средства на министерства и ведомства, и поетапно на доброволното
формирование и гасаческите групи за локализиране и ликвидиране на
пожарите.
3.Е.Основните задачи при промишлени аварии, аварии с токсични
вещества.
3.Е.1.Оповестяване личния състав на предприятието /фирмата/ и
населението за възникналата авария и непосредствените мерки за защита.
3.Е.2.Прогнозиране вероятните последици и мащабите на поражения /по
предварителни данни с които се разполага до момента/.
*Докладване по оперативен ред и установяване пряка връзка с областния
щаб за координация на СНАВР – В. Търново.
3.Е.3.Привеждане в готовност на професионалните сили и средства на
министерства и ведомства и на доброволното формирование за започване на
спасителна и аварийна дейност.
*Охрана и сигнализиране зоната на заразяване.
*Извършване дегазация.
*Медицинска помощ за пострадалите.
3.Ж.Основните задачи при радиационна авария.
3.Ж.1.Оповестяване на населението за възникналата авария и
непосредствените мерки за защита.
3.Ж.2.Прогнозиране вероятните последици и мащабите на поражения
/по предварителни данни с които се разполага до момента/.
*Докладване по оперативен ред и установяване пряка връзка с
областния щаб за координация на СНАВР – В. Търново.
*Провеждане на непрекъснат или режимен радиационен контрол и
наблюдение /стационарен, лаборатарен/.
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*Използване на индивидуални и колективни средства за защита. Йодна
профилактика. Изпълнение на диференцирана програма за защита на
населението по категории и възрастови групи.
*Мерки за защита на животните и фуражите.
*Извършване дезактивация и санитарна обработка.
3.Ж.3.Евакуация /при необходимост/.
3.З.Основните задачи при биологично заразяване на хора, животни и
растения.
3.З.1.Идентификация на приченителя /вид, щам и др./
3.З.2.Оценка на обстановката, издирване на контактни и заболели.
3.З.3.Обсервация и карантина.
3.З.4.Санитарна обработка.
*Локализиране и ликвидиране на огнищата на заразяване – лечение от
специализирани лекарски екипи.
*Пост епидемично наблюдение и контрол – при необходимост.
4. Връзки с други планове
„Плана за защита при бедствия на Община Лясковец“ кореспондира и е
координиран с:
-„Плана за защита при бедствия на Област Велико Търново“;
-органите на ОД на МВР (РУП – Г. Оряховица); РД „ПБЗН“ (РС „ПБЗН“
– Г. Оряховица);
-ЦСМП – Г. Оряховица; МБАЛ „Иван Рилски“ – Г. Оряховица;
-Областен съвет на БЧК – В. Търново;
-Аварийните планове на юридически лица и еднолични търговци по чл.35
от Закона за защита при бедствия, които осъществяват своята дейност на
обекти първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройството на
територията, която представлява опасност за възникване на бедствие,
разположени на територията на общината;
-Плановете за защита при бедствия на юридически лица и еднолични
търговци с изключение на тези по чл.35 от Закона за защита при бедствия,
които осъществяват своята дейност в производствени сгради и сгради за
обществено обслужване представляващи строежи първа, втора и трета
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията;
-Аварийните планове на детски и учебни заведения и на язовирите.
Те предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на
общинския план за защита при бедствия относно:
а)източниците на рискове от дейността им;
б)вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в)възможните въздействия върху населението и околната среда;
г)мероприятията, силите и средствата за провеждане на СНАВР в обекта;
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5.Въвеждане на плана в действие.
Планът за защита при бедствия се въвежда след обявяване на „бедствено
положение“ в приложната си част (Специализирани планове), според вида на
бедствието.
При възникване на бедствие на територията на община Лясковец кметът
на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита
при бедствия на основание чл.65, ал.2, т.1 от ЗЗБ. Кметът на общината може да
обяви със заповед „бедствено положение“ за цялата територия на общината
или за част от нея на основание чл.65, ал.2, т.3 от ЗЗБ.
По смисъла на чл.48 от ЗЗБ „бедствено положение“ е режим, който се
въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи, свързан с
прилагането на мерки за определен период от време с цел овлавадяване на
бедствието и провеждане на СНАВР.
Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява чрез средствата за
масово осведомяване.
Копие от заповедта се изпраща незабавно на Областния управител и на
Министъра на вътрешните работи.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на
обстоятелствата, послужили за основание за обявяването му със заповед на
кмета.
Началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото
действие е не повеча от 30 дни от датата на обявяването му.
При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след
съгласуване с Областния управител.
Допуска се планът да се въведе в действие и без обявяване на бедствено
или кризисно положение.
При възникване на бедствена ситуация на територията на общината,
СНАВР се организират и провеждат от Кмета на общината с подчинените
органи за управление, сили и средства и придадените усиления.
Когато районът на бедствието обхваща територията на две и повече
общини, СНАВР се организират и провеждат от Областния управител.
„Планът за защита прии бедствия на Община Лясковец е „отворен
документ“ с възможност за актуализации при промени на нормативната уредба
и силите и средствата, участващи в превенцията и ликвидирането на
последствията от бедствия с цел осигуряване на „работещ режим“ на плана.
ІІ. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
1. Физикогеорграфска характеристика на общината
Териториални административни граници на общината:
Община Лясковец е разположена в подножието на Стара планина на юг и
запад е обградена от Арбанашкото плато и Чуката, а на север и изток е открита
към долината на река Янтра и Дунавската равнина.
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Община Лясковец граничи с Община Г. Оряховица, Община Стражица,
Община Златарица и Община В. Търново.
Описание на релефа – характер на релефа:
Релефът на територията е хълмисто – равнинен и обхваща части от
Дунавската хълмиста равнина и Средния Предбалкан.
Град Лясковец е разположен в подножието на Търновските височини
(които са на 440 м Н.В.) и е с надморска височина от 170 до 260 м. На юг и на
запад града е ограден от Арбанашкото плато и Чуката, а на север и изток е
открит към долината на река Янтра и Дунавската равнина.
Описание на реките преминаващи през територията на общината:
През територията на общината протичат река Янтра и река Джулюница
Река Янтра, извира от Стара планина, тече в посока запад-изток и се влива
в р. Дунав
Река Джулюница е ляв приток на р. Лефеджа, която от своя страна е десен
приток на основната р. Янтра. Има дължина 83.5 км., от които 10 км са в
източната част на територията на Община Лясковец, преминава през
землището и населеното място с. Джулюница. Водосбора е 882 кв. км., по
голяма част от които е извън общината, формиран от притоците Веселина,
Златаришка и Бебровска реки. Средно годишно водно количество измервано от
хидрометрична станция № 23400 в с. Джулюница възлиза на на около 6.5 м.
куб./сек, а средногодишния отток около 200 млн. м. куб.
Подземните води на територията на общината са карстови и порови.
Подземния поток се движи в посока към река Янтра, следвайки наклона на
терена. Нивото на тези води е установено от 0.3 до 7-8 м. от повърхността на
терена. То е в пряка зависимост от годишния ход на валежите.
Повърхностните води се отичат към р. Янтра чрез сравнително
равномерно разпределени дерета. Приложение № 8
.
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2.Климатична характеристика на общината
Климатът е умерено – континентален, характеризиращ се с горещо лято и
студена зима. В последните няколко години се забелязва тенденция към
известно смекчаване на континенталността. Климатът в района се формира
следствие на нееднакво трансформираните океански въздушни маси от запад и
северозапад и по – рядко от север и североизток. За формирането на климата
оказва влияние и простиращата се на юг верига на Средна Стара планина,
която намалява влиянието на нахлуващите от юг въздушни маси. Най-високите
средномесечни температури са през м. юли, а максимума е през м. август.
Сравнително ниската температура (11.5°С средна годишна) и високата годишна
амплитуда (25.2°С) говорят за континентален климат в района. Регистрирани са
изключително ниски абсолютни максимални температури, когато от север
нахлуят арктични въздушни маси.
3.Демографска харастеристика на общината
Населението на общината наброява 13 758 души, около 8 631 от които
живеят в гр. Лясковец, 1 797 в с. Джулюница, 1 121 в с. Добри дял, около 887 в
с. Козаревец, 774 в с. Драгижево и 548 в с. Мерданя. От общия брой на
жителите около 48% са мъже и 52% - жени.
По
възрастова
структура
населението е приблизително както следва: до 18 г. - 13%; население в
трудоспособна възраст - 55% и население в пенсионна възраст - 32%(Приложение №.8)
Приложение № 8
Таблица
на населението на Община Лясковец по настоящ адрес, възраст и пол към
02.02.2015 г.
Населено
място

Числе
ност на
населе

По полов
признак
мъ
же

же
ни

4113

4518

843

954

543
386
442

578
388
445

6577

7181

нието
гр. Лясковец
с.
Джулюница
с. Добри дял
с. Драгижево
с. Козаревец
с. Мерданя
Всичко за
общината

8631
1797
1121
774
887
548
13758

Под
трудоспособна
възраст
под от 7 от 14
7
до
до 17
год. 13 г. г.
471
52

480
68

302
57

74
24
33
22
676

79
37
35
20
719

45
21
20
15
460

В
трудоспособ.
възраст
Ж
М
от18
от18
до 59
до
г.
62 г.
2548
2693
421
540
285
166
204
134
3758

333
231
267
149
4213

Над
трудоспос
възраст
Ж
М
над
над
60г.
63г.
1355
438

782
221

188
188
201
138
2508

117
107
127
70
1424
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Общият брой на хората с увреждания е 804 души или 5.8 % от
населението на общината. По населени места разпределението е следното:
-гр. Лясковец – 490 души – 5.67 %
-с. Джулюница – 124 души – 6.9 %
- с.Добри дял - 50 души – 4.46 %
-с.Драгижево
– 56 души – 7.23 %
-с.Козаревец
– 58 души – 6.57 %
-с. Мерданя
– 26 души – 4.74 %
Увеличението на дела на населението в над трудоспособна възраст за
разлика от намаляването на дела при децата и подрастващите намалява баланса
във възрастовата структура на населението в общината и затвърждава извода,
че се установява трайно негативна демографска тенденция.
4.Стопанска характеристика на общината
Подотрасъл машиностроене:
Според капацитета на предприятията и броя на заетите в тях
машиностроенето се явява структуроопределящ подотрасъл за общината. Той е
представен от четири предприятия:
- “АРКУС” АД гр. Лясковец – Най-голямото предприятие в Общината.
Намира се на около 4 км южно от гр. Лясковец.Педмет на дейност – специална
продукция на военно-промишления комплекс, резервни части, газови
револвери и др. Основен проблем на фирмата е силната й зависимост от
международната конюнктура и външната политика на страната в областта на
оръжейното производство и търговията със специална продукция.
- “ФМА” АД – фирма за производство на метални опаковки, в т.ч. метални
кутии, капачки тип “Омния” и “Тустоф” за хранителни и нехранителни
продукти; лакиране и литография на бяло и покалаено тенеке и алуминиеви
листове.
- “ПРИТИ 95” ООД гр. Лясковец – предмет на дейност – производство на
домашни камини, камини на газ, камери за вграждане, готварски печки,
котлета, барбекюта, аксесоари и др. Фирмата има силно присъствие на
международния пазар.
- “ДУНАВ ЛИЗИНГ”АД, с. Джулюница – Предприятие за производство
на двустранни секретни патрони и метален обков и дървена и алуминиева
дограма. Фирмата осъществява дейността си в тясно сътрудничество с
чуждестранни инвеститори и има силно присъствие на международния пазар
Подотрасъл хранително-вкусова промишленост:
Териториалното разпределение на фирмите в този подотрасъл е
сравнително равномерно и обхваща както град Лясковец, така и селищата на
общината.
- “ВИНАРНА
ЛЯСКОВЕЦ” АД– производител
с традиции на
висококачествени вина,високоалкохолни напитки и ракии.
- “СТИЛ - 90” ООД - Фирмата се занимава с производство на плодови и
зеленчукове консерви, предназначени за местния и чуждестранен пазар.
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- ВК “ПЧЕЛА” гр. Лясковец – Кооперацията развива разнообразна
дейност, търговия, услуги производство на тоалетна хартия.
- “ГРЕСТОКОМЕРС” ООД гр. Лясковец – складова база и търговия с
хранителни стоки и безалкохолни напитки.
- “ЕКСТРАКТ ОЙЛ” ООД гр. Лясковец – добив на слънчогледово масло
и шрот посредством на слънчогледов експлер.
- “ОРИЕНТ ЕКСПРЕС” ООД, гр. Лясковец и “АТЛА-МАРИЯ” ООД, с.
Козаревец – Специализирани в производство на олио;
- “Домат” АД, с. Джулюница – фабрика за преработка на селскостопанска
продукция,производство на плодови и зеленчукови консерви, и готови храни.
Подотрасъл химическа промишленост:
- “РАПИДОЙЛ ИНДОСТРИ” АД – предприятие за производство на
оганични масла и биодизел.
Подотрасъл шивашка и текстилна промишленост:
- “ Евротекс 21” ЕООД гр.Лясковец – фирма за производство на килими
за баня, ръчен тъфтинг, производство на автомобилни стелки, пердета и
аксесоари към тях. 95% от продукцията на фирмата е предназначена за
външния пазар. Продукцията е получила сертификат за европейско качество.
Селско стопанство.
Обработваемата земя в Общината е 131 706 дка, стопанисвани от
кооперации, сдружения и частни стопани. Основни селскостопански култури са:
пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, зеленчуци и плодове. Трайни
насаждения: 10 780 дка., в .т.ч. 8 500 дка лозя и 1 060 дка праскови и др.
В кооперативния и частния сектор се отглеждат около 960 говеда, 6 000
овце, 1 800 кози, 2 400 свине и 24 000 птици. В следствие на това, че Община
Лясковец разполага с добро географско положение, климат, почви и води се
развива интензивно селскостопанско производство.
5. Водностопанска характеристика на общината
Водоснабдителни и канализационни системи
Общата дължина на водопроводите в Община Лясковец е приблизително
114000 м.
Основен водоизточник за общината е хидровъзел “Йовковци”, който
посредством регионални водоснабдителни системи осигурява водоподаване за
всички населени места от общината. Основно водопроводите са изпълнени от
азбестоциментови тръби, като максималният диаметър на тръбите е 250 мм.
Частта на водопроводите изпълнени от стомана и PEND е минимална.
Канализационна система за отпадни води има изградена само в гр.
Лясковец. Данни за дължината и във фирма В и К “Йовковци” ООД район
Лясковец няма. По данни на Дирекция “ТУОСЕИ” към Община Лясковец
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дължината на канализационната система е 27000 метра. Отпадните води се
отвеждат до районна пречиствателна станция.
Локални отводнителни системи за приемане на повърхностни води има
във всички населени места от общината. Не бяха предоставени данни за
параметрите им.
На брега на река Джулюнска североизточно от с. Джулюница има
изградена защитна дига с дължина 6.1 км.
На територията на общината се намират 13 броя язовири от местно
значение с обща площ 956 декара. Четири от язовирите са потенциално опасни (Приложение №5и6. )
6. Инфраструктура.
Сухопътен транспорт
Транспортните връзки в Общината са част от агломерацията В. ТърновоЛясковец-Горна Оряховица, която обхваща 15 населени места и около 170000
жители. Община Лясковец е в непосредствена близост до жп възел Горна
Оряховица и международно летище Г. Оряховица. През територията на
общината преминават първокласен път София-Варна и жп линията Горна
Оряховица-Елена. В близост е първокласен път Кърджали-Русе.
- Републиканска пътна мрежа
На територията на община Лясковец е изградена 44,65 км пътна мрежа I,
II и III-ти клас. Пространствената конфигурация на пътната мрежа в общината е
добре развита, осигурява бързи и качествени транспортни връзки и напълно
задоволява селищата.
Основен транспортен носител за общината по направление изток-запад се
явява първокласният път I-4 с Европейска категоризация Е-772 (СофияЯбланица-Севлиево-Велико Търново-Търговище-Шумен-Варна). Той осигурява
връзка между селищата от общината и областния център, както и с други
области.
През Общината преминават и път втори клас: II-53 "Поликраище-Горна
Оряховица-Лясковец-Елена" и пътища трети клас: III-3033 "I4-ДжулюницаГорско ново село" и III-3034 "Мерданя-Златарица"
Изградена е и местна пътна мрежа, която включва:
- Общински пътища (IV клас):
- IV-40044 "I4 - Добри дял - Родина - Горско ново село";
- IV-40923 "I4 - Джулюница - Кесарево";
- IV-40925 "Гара Джулюница - Бреговица";
- IV-51411 "Горна Оряховица - Козаревец";
- IV-51413 "Горна Оряховица (Честово) - Лясковец";
- IV-51415 "II53 - Лясковец - II53";
- IV-51419 "Арбанаси - Шереметя - Драгижево - II53";
- IV-53002 " II53 - Драгижево - Церова кория";
- Път "IV51415 (Лясковец) - Манастир "Св. Св. Петър и Павел" - път IV51419
(Арбанаси - Шереметя)";
- Път "I4 (Козаревец) - Добри дял - IV40044".

14

Пътна мрежа в Община Лясковец - (Приложение № 9)
Наименование
Дължина на пътната мрежа общо
- първи клас
- втори клас
- трети клас
- четвърти клас

Мярка
км
км
км
км
км

Дължина
87.25
21.60
13.25
9.80
42.60

ІII. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА
ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
Бедствие е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни
явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат
или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или
околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или
участието на специални сили или използването на специални ресурси.
През последното десетилетие статистиката показва увеличаване броя на
бедствията, предизвикани от природни явления, които имат негативни
последици за населението, инфраструктурата и икономиката.
1.Анализ за възможните бедствия и аварии, и прогноза за
последиците от тях върху населението, националното стопанство,
инфраструктурата и околната среда на територията на общината.
На територията на Община Лясковец е възможно възникването на
бедствия и аварии /с природен или техногенен характер/, способни да причинят
голям брой човешки жертви и да нанесат големи материални щети.
- Бедствията могат да бъдат предизвикани от земетресения,
наводнения, свлачища, бурни ветрове, смерчови явления, прашни бури, горски
и полски пожари, градушки, снегонавявания и обледявания, огнища на заразни
болести и епидемии по хората, животните и растенията.
- Аварии – от радиационна авария или такава с трансграничен пренос на
радиоактивни вещества, аварии в рисковите обекти, работещи с лесно
запалими материали, промишлени отровни вещества, взривоопасни материали
и токсични газове в резултат на човешкия фактор.
-Пожари – от преднамерени и непреднамерени действия на човешкия
фактор.
- Епидемии и пандемии – по хора, животни и растения.
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- Катастрофи - железопътни, пътно-транспортни, аварии на магистрални
тръбопроводи и от преднамерени действия.
-Целенасочена човешка дейност – тероризъм.
В зависимост от броя на пострадалите, броя на засегнатите хора и общият
обем от материални загуби, бедствията се делят още на: локални, местни,
областни, регионални и национални.
Класификация на степента на бедствията според мащаба на бедствието
Тип на
бедствието
Локални
Местни
(Общински)
Областни

Брой пострадали Нарушаване
хора
условията на
живот на хората
До(< =) 10
До (< =) 10

Размер на
материалните
загуби (лв.)
До (< =) 1000

До 50

До 300

До 5000

До 500

До 500

До 0.5 млн.

Граници на
бедствието
В границите на
обекта
В района, града,
общината
В пределите на
областта

За определяне на критичната инфраструктура на общината е необходимо
да се знае интензивността на бедствията, която се определя по долната скала:
Скала на интензивността на бедствията
Експертна оценка на силата на бедствието
Малка интензивност
Средна интензивност
Голяма интензивност
Катастрофална интензивност

Числена стойност на интензивността
0-3
3-5
5–8
8 - 10

Всяко бедствие от какъвто и характер да е то взема жертви и нанася
материални щети на националното стопанство и частния сектор. Определянето
на загубите става по следните таблици:
Класификация на преките загуби – човешки загуби
Оценка
Малки загуби
Средни загуби
Големи загуби
Катастрофални загуби

Човешки загуби
До 10
До 50
До 250
Над 250
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Класификация на преките загуби – материални загуби в лева
Оценка
Малки загуби
Средни загуби
Големи загуби
Катастрофални загуби

Материални загуби в хил. лева
До 500
До 2 500
До 10 000
До 100 000

Класификация на преки загуби – екологични последици
Оценка
Малки загуби

Екологични последици
Площ
До 1 % от площа на
общината
Време за възстановяване
До 1 година
Площ

Средни загуби

До 5 % от площа на
общината
До 1 година

Време за възстановяване
Големи загуби

Площ
Време за възстановяване

Катастрофални загуби

т 5 до 10 % от площа на
общинОата
От 1 до 5 години

Площ

Над 10 % от площа на
общината
Над 5 години

Време за възстановяване

Стоки и услуги най-силно влияещи върху условията на живот на хората:
-осигуряване на подслон на хората;
-осигуряване на храна;
-осигуряване на питейна вода;
-осигуряване на енергоизточници – ток, газ, петролни продукти;
-осигуряване на медицинско обслужване;
-информационни услуги в това число и банкови услуги.
За оцинка на горните загуби се възприемат критерия – брой засегнати
хора.
Скала за оценка на непреките загуби
Оценка
Малки загуби
Средни загуби
Големи загуби
Катастрофални загуби

Засегнати хора
До 500 човека
До 2000 човека
До 7000 човека
До 15000 човека
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На територията на общината възникват кризисни ситуации породени от
бедствия, аварии или катастрофи (пожари), които пречиняват различни по
размер материални щети и могат да доведат до човешки жертви.
Най-характерни са обилните снеговалежи, снегонавявания, обледявания
(поледици), наводнения, активизиране на свлачищна дейност, земетресенията и
др.
Промишлени аварии са характерни за фирмите работещи с взривни и
опасни химически вещества (хлор, амоняк, киселини и основи). Прогнозира се
и хипотетичен риск за радиоактивно замърсяване вследствие авария в АЕЦ
„Козлодуй“ или трансграничен пренос на радиоактивни вещества.
Статистически са възможни възникване на инциденти с разлив на живак, нефт
и нефтени деривати и невзривени боеприпаси ( артилерийски и стрелкови).
Същността и последствията от тях се заключават в следното:
А/ Земетресения
Разрушителният ефект от земетресенията се дължи на процесите,
протичащи на земната повърхност в района на епицентъра. Земетресението е
комплексна катастрофа. Освен преките поражения – разрушения и изменения в
релефа, не по-малко са и вторичните отрицателни ефекти, съпътстващи земния
трус или получени като негово следствие.
Това са пожари и взривове, вследствие повреди в
електрозахранващи инсталации, наводнения, вследствие на разрушаване на
хидротехнически съоръжения.
Оценяват се по две скали:
- магнитудна скала /по Рихтер/ - отчита отделената сеизмична енергия в
огнището;
- скала на интензивностите /Медведев, Шпонхоер, Карник/ - 64. Отчита
усещанията на хората, повредите в конструкциите на сгради и съоръжения и
измененията в релефа на земната повърхност.
Територията на Община
сеизмични района:

Лясковец попада под въздействието на два

- Горнооряховски сеизмичен район:
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Характеризира се с магнитуд от 7,1 до 7,5 по Рихтер и интензивност 8
степен по МШК. Дълбочината на огнището е до 20 км. Обхваща територията
на цялата община, с повторяемост около 70-80 години.
- Вранчански сеизмичен район / Република Румъния /:
Характеризира се с магнитуд над 7,0 по Рихтер и интензивност 8-9
степен по МШК. Дълбочината на огнището е до 120 км. Обхваща цялата
територия на общината. Повторяемост около 70-90 години. (Приложение № 9).
При 8 степен по прогноза се очакват:
- загуби – около 68 жертви.
-Поражения на населението: нервно-психичен травматизъм; механични
травматични увреждания; хипоксични състояния; комбинирани механични и
термични травми;
- Разрушени сгради - 46
- Повредени - 400
- Разрушения и повреди на комунално-енергийните и комуникционни
мрежи - 60%;
- 5% от населението ще бъдат затрупани и ще се нуждаят от спасяване
- 20% ще се нуждаят от настаняванe и всестранно осигуряване.
Приложение №10А
Допълнително се очакват:
- Аварии в предприятия работещи с лесно запалими вещества, обгазяване
на населението с амоняк, възникване на пожари и взривове
- Пропуквания или разкъсвания на язовирните стени на яз."Пехчана",
“Черни мост”, “Костимял”-долен и "Костимял"-горен, както и на други
хидротехнически съоръжения с възникване на наводнения;
- Нарушаване на движението по автомобилния и ж.п.транспорт;
- Излизане от строя на редица абонати и комунално-енергийни мрежи;
- Възникване на епидемии
- други
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Б/ Наводнения
Наводнение е временно покриване на част от сушата с вода, която
обичайно не е покрита с вода. Обикновено са следствие от разливания на реки,
от рязко повишаване на нивото от интензивни валежи и/или интензивно
снеготопене, от подприщване на течението в речното легло вследствие от
натрупване на отпадъци, скални материали и дървета, което довежда до
намаляване пропускателната му способност. При обилни или продължителни
валежи и при интензивно топене на снеговете по поречието на река Джулюнска
може да настъпи наводнение.
На територията на общината могат да възникнат наводнения и в резултат
на преливане на водите, при пълно или частично разрушаване стените на
микроязовирите.
1. При частично или пълно разрушаване стените на язовирите:
- от потенциално опасни язовири на територията на общината - 4бр.
/ Приложение №13/
- от други малки язовири – 9 броя.
Очаквани заливни площи – около 0.5 кв.км.
Застрашено население – около 700 души.
2. Разлив на реки, вследствие на обилни валежи и бързо снеготопене:
-река Джулюница преминаваща през територията на с. Джулюница
заливна площ – до 1 кв.км.
3. От невъзможност на канализационните и отводнителните системи за
повърхностни води да приемат водите поради техническите им параметри или
повреди и затлачвания
4. От повдигане нивото на подпочвените води
При наводненията могат да се очакват поражения за населението –
удавяния, силно охлаждане на тялото, механично травматични увреждания
от твърди предмети и големи материални загуби .
В/ Свлачища
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При недооценяване и подценяване, свлачищата и свлачищните процеси
причиняват много големи щети на населението и националното стопанство,
засягайки важни инфраструктурни обекти, жилищни,стопански постройки и др.
На територията на общината е регистрирано и се водят на отчет и
наблюдение – 1 брой древно, периодично-активно свлачище развито по левия
долен склон на р. Джулюница и обхваща част от с. Джулюница и прилежащи
незастроени територии. /Приложение №12/
Основна причина за активиране на свлачищния процес е високата степен
на водонасищане, предизвикано от високите нива на подземните води.
Свлачищните активизации в долната част на склона застрашават от затрупване
стопанския път и руслото на р. Джулюница. Пряко
е
застрашен
електропровода за високо напрежение минаващ надлъж на склона в обхвата на
активните участъци от свлачището.
Основните аварийни мерки при констатиране симптоми на раздвижване
или явно активизиране на свлачище са означаване и сигнализиране на опасния
участък, информиране на населението, изключване на електро и водо –
захранването в района, изготвяне спешна оценка на състоянието на сградния
фонд, инфраструктурните обекти, степентта на застрашеност на обитателите
/при наличие на такива/ в района и извършване на укрепителни работи. При
необходимост – евакуация – извеждане на население, животни и материални
средства от застрашената територия.
Необходимо е да се прави разлика между свлачище /свлачищен процес/,
срутище или обрушвания, което е от голямо значение за предприемане на
необходимите и адекватни защитни мерки.
Г/ Бури, снегонавявания и обледявания.
Обледяването на далекопроводи от електропреносната мрежа и на
откритите съобщителни съоръжения ще доведе до прекъсване на
електроснабдяването и нарушаване на съобщителните връзки на големи
райони.
Снежните бури и снегонавяванията като бедствено явление са
характерни и застрашават в различна степен нормалното функциониране на
комунално-енергийните мрежи, транспорта, снабдяването със стоки от първа
необходимост и др.
Снегонавяванията и обледяванията са характерни за цялата община и се
проявяват на 2-3 години. В резултат на въздействието им могат да възникнат:
-Нарушаване или затрудняване движението по пътищата, особено от
третокласната и общинската пътна мрежа;
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-Прекъсване на електроснабдяването, водоснабдяването и свръзките.
По-тежки в това направление са пътните участъци с голям наклон и
опастност от снегонавявания.
Резките промени на температурите главно през летния период могат да
доведат до краткотрайни, но бурни дъждове, често съпровождани с градушки, а
в отделни случаи с образуване на смерчове.
Д / Масови пожари.
Възникването на пожар води до заплаха за живота и здравето на голям
брой хора, големи материални щети и замърсяване на околната среда.
Отделят се въглеродни и азотни окиси, цианови съединения, алдехиди,
акрилсинилна киселина, тулуол, стирол и тримери на стирола, амоняк и др.
Ескалиране на обстановката, може да се очаква при продължителни
засушавания и екстремално високи температури (месец юли, август и
септември) или умишлени действия.
Могат да възникнат в:
1. промишлени обекти работещи с леснозапалими и пожароопасни
материали
2. горски масиви – на територията на цялата община.
3. полски - по цялата територия на общината
4. населените места при земетресение или терористични актове
вследствие на което ще се разкъсат електропроводи, газопроводи, отоплителни
и други системи от бита
Е/ Производствени аварии.
При пожар в складовите помещения, недобросъвестно разпиляване или
умишлени-зловредни действия същите могат да предизвикат замърсяване или
натравяне в различна степен на населените места и хидротехническите
съоръжения, с тежки и дълготрайни негативни последице.
Могат да възникнат вследствие от производствена дейност на фирми и да
застрашат както цели населени места или прилежащи около обекта зони, така и
с локален характер касаещ самият обект.
На територията на общината няма обекти работещи с потенциално опасни
вещества /ПОВ/ от национално значение. В гр. Лясковец фирма “КЕХЛИБАР”
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ООД съхранява около 40 тона N-хексан /формула С6Н14/, който е
леснозапалим и взривоопасен.
Потенциално-опасни в това отношение са фирма “Аркус” АД , в която
при пожар или взрив могат да се отделят силно токсични вещества. Точни
данни за съхраняваните потенциално опасни вещества и рисковете за
населението дружеството е посочило в Аварииния си план.
Бензиностанциите които са 7 броя на територията на общината и 1 брой
газостанция, също крият опасност от обгазяване при пожар или експлозия.
Обектите от националното стопанство, които в производствения процес
ползват бункери за прахообразни вещества в мелниците и складовете – силози
за селскостопанска продукция също носят потенциална опасност при бедствия.
Опасност от възникване на пожар, замърсяване на околната среда,
хранителни продукти и отравяния съществува и от Склад за съхранение на
препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, намиращ се в гр.
Лясковец. В същият се съхраняват около 21 940 кг. прахообразни и 4070 л.
течни препарати за растителна защита.
През територията на общината преминава магистрален газопровод и е
изградена газопреносна мрежа за захранване както на промишлени обекти така
и жилищни имоти в гр. Лясковец. При природни бедствия, външни
вмешателства, неспазване на инсрукциите за експлоатация е възможно
получаване на аварийно състояние и опасност за пожар или взрив.
Ж/ Радиоактивно замърсяване (заразяване).
- при възникване на радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй“ или при
трансграничен пренос на радиоактивни вещества от авария на територията на
друга страна, общината ще попадне в зона на повишена радиация, изразяваща
се в повишаване наднормено нивото на радиационния фон и степента на
радиоактивно заразяване. Очаква се мощността на еквивалентната доза в
ниските равнинни части да достигне 2-3 mSv/h /микросиверта на час/, а във
високите до 10 mSv/h.
При тежка радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй“ общината не попада в
30 км. Зона за аварийно планиране но по всяка вероятност ще попадне в ЗОНА
НА СТРОГ КОНТРОЛ.
Това ще наложи провеждането на превантивни мероприятия за
защита на населението и обектите от националното стопанство, насочени
главно към предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване
на населението. Ще се наложи временно укриване в защитни съоръжения (ПРУ,
приспособени жилищни и други помещения), йодна профилактика, раздаване и
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използване на ИСЗ, херметизиране на помещения, строг дозиметричен и
радиационен контрол и провеждане на дезактивационни мероприятия.
Комплекса от мероприятия в тази насока предвижда защита на кожата и
дихателните пътища от прякото или вторично въздействие на високите фонови
стойности на йонизираща радиация и сравнително широкия спектър на
радионуклиди – продукт на радиационната авария.
Значителен по обем работи ще представляват мероприятията по защита
на храните, фуражите, водите, елементите на жизнената и околната среда,
осигуряването на защитни средства /индивидуални и колективни/ по
предварителен разчет, йодна профилактика, извършването на евентуална или
временно извеждане от опасните зони на населението, животни и материални
ценности. Ще бъде наложено провеждането на непрекъснат или режимен
радиационен контрол и наблюдение.
-при радиационни инциденти в предприятия, работещи с радиоактивни
източници;
-при превоз на свежо и отработено ядрено гориво.
Обстановката ще се характеризира с повишаване на радиационния фон,
повърхностна замърсеност на почви, водоизточници, селскостопанска
продукция, пътни комуникации и др.
При авария в АЕЦ Козлодуй
радиоактивно замърсяване /заразяване/ на територията на общината, и
облъчване на част от населението с доза над допустимата може да се
очаква след около 20 часа /разстояние 160 км и скорост на вятъра 2 м/с,
основно с радионуклеиди на йод 131, 133 и 135 /40 %/, цезий 137 /30%/, телур
132 ,/20%/ стронции 89 и 90, рутении 103, 106 и други; при трансграничен
пренос на радиоактивни вещества може да се очаква след 2-3 денонощия.
З/ Катастрофи.
През територията на общината преминават главни пътни артерии:
- шосейни - София-Варна
- ж.п. линиите София-Варна, както и други пътни комуникации от местно
значение.
- територии от общината са прилежащи на летище Г. Оряховица, което е с
регистриран международен маршрут
Възможните кризисни ситуации при големи катастрофи са:
- жертви и ранени хора.
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- пожари вследствие на катастрофите;
- разсипване на опасни товари и обгазяване или замърсяване на района;
- нанасяне щети на пътни и други съоръжения, сгради и имоти.
И. Биологично заразяване на хора, животни и растения.
Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на
селското стопанство, географското разположение на общината, търговията,
вноса и износа с живи животни, продукти от животински и растителен
произход са условия за възникване на огнища на биологично заразяване.
Недостатъчният контрол на търговията с живи животни и продукти от
животински и растителен произход създават условия за възникване на огнища
на биологично заразяване.
Огнища на биологично заразяване са територията с намиращите се на
нея хора, животни, съоръжения, материални ценности и околната среда,
подложени на непосредственото въздействие на бактериалните агенти и
токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на
инфекциозни заболявания сред хора, животни и растения.
Възникването на огнищата на биологично заразяване може да стане
чрез вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и
вода, чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при
установяване на контакт с болни хора, животни или заразени предмети.
Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Не
е изключена и диверсия – най-често се заразяват водоизточници, складови
помещения, фуражи и земеделски площи.
Размерите на огнището на биологично заразяване зависят от
биологичните агенти, техните количества и методите на приложение, от
плътността на населените места, от наличието на възприемчиви животни и
растения, от метеорологичните условия, от годишния сезон и характера на
времето в момента на появяването им.
На територията на общината може да възникне при:
- придвижването на големи групи хора и животни при екстремални
ситуации;
- рязко нарушаване на комунално-битовите условия, водоснабдяване,
канализация, настаняване, хранене;
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- масов травматизъм, изгаряния и психични отклонения;
- наличие на епидемични заболявания в съседни райони;
- терористични актове.
Г/ Терористични действия
При усложнената криминогенна обстановка и в резултат на терористични
актове и действия е възможно да се предизвикат преднамерено събития имащи
характер на бедствия, аварии и катастрофи.
На територията на Община Лясковец обектите които могат да станат
обект на терористична атака са:
Комунално енергийните мрежи; мостови съоръжения; производствени
предприятия („Аркус“ АД; „Кехлибар“ ООД); сгради за обществено
обслужване (административни сгради, училища, детски градини, читалища /при
организиране на мероприятия/, църковни храмове /по време на християнски
празници/, търговски обекти, зърносушилни и стопански обекти на земеделски
производители и кооперации, склада с препарати за растителна защита).
В резултат на тези действия е възможно да бъдат предизвикани взривове,
запалвания на стопански постройки, масиви с житни култури, както и горски
масиви.
Като следствие от терористични действия на територията на общината
може да има биологично заразяване на хора и животни, чрез преднамерено
разпространение на биологични агенти.
Д. Замърсяване с живак – Вероятността за замърсяване с живак
съществува, възможно е разпиляването на живак, както в помещенията, така и
на открито. Необходимо е Щаба за изпълнение на общинския план за защита
при бедствия да има готовност за инактивиране на замърсените райони и
провеждане на химически контрол на резултатите от обезвреждането ( Група
аварийно спасителни дейности на РДПБЗН).
Е. Замърсяване на водоеми с нефт, нефтени деривати и с природен газ
на околната среда . На територията на общината има изградени 7
бензиностанции за петролни продукти и газ и 1 газостанция.
Аварийте с изтичане на нефтопродукти и природен газ ще доведат до
сериозни екологични последствия, а провеждането на неотложни авариини
работи ще ангажира много сили и средства, което в някой случай няма да бъде
по силите на общинската администрация ( ще се търси съдействие чрез ОЦ на
РДПБЗН)
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2.Определяне на потенциално опасните обекти и критичната
инфраструктура в общината.
Съгласно
допълнителните
разпоредби
на
ЗЗБ
„Критична
инфраструктура“ е система или части от нея, които са от основно значение за
поддържане на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността,
сигурността, икономическото и социалното благостояние на населението и
чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици
за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези
функции.
Потенциално опасните обекти на територията на общината могат да
предизвикат бедствена ситуация, но от локален характер.
Обектите от критичната инфраструктура са посочени в Регистър
/Приложение №7
3. Изводи от анализа на възможните бедствия
1. Географските и климатични дадености, структурата на териториалното
и производствено разпределение в общината обуславят вероятността на голям
брой различни по вид бедствени и аварийни ситуации със сериозни
последствия за населението и националното стопанство.
2. Най-силно е застрашен района на гр. Лясковец и селата около него
поради голямата гъстота на населението и наличието на потенциално опасни
обекти и съоръжения. В този район се очаква създаване на най-сложна
обстановка и необходимост от най-голям обем спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи особено при земетресение.
3. Местата със силно пресечен терен от територията на общината ще
затрудни някои видове спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи при бедствени и аварийни ситуации в трудно достъпните райони.
4. Неблагоприятен фактор за организирането и провеждането на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на
общината се явява липсата на сили и средства от единната спасителна система
и въоръжените сили.
5. Прогнозирането на възможните събития показва, че с тяхното
проявление в района на бедствията, ще се нарушат жизнено важни системи за
управление и нормалното функциониране на обектите в общината.
6. Най-сложна обстановка ще се
земетресение и радиационни аварии в АЕЦ.

създаде

при

разрушително

7. За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и
ликвидиране на последствията е необходимо планиране и съгласуване на

27

мероприятията по защитата на населението между отделните обекти и
общинския съвет по сигурност съобразно даваните за страната указания от
Министерството на вътрешните работи / МВР/.
8. Характера на последствията от вероятните замърсявания изисква
готовност за използване на точно определени сили и средства за защита на
населението и HС и провеждане на предварителни мероприятия за намаляване
на вредното въздействие от тях.
9. Обемът и спецификата наСНАВР налагат подържането в готовност на
доброволни формирования, сили и средства от единната спасителна система,
фирмите и обектите на централно подчинение, БЧК и др.
10. За своевременното провеждане на мероприятията за ликвидиране на
последствията, защитата на населението и осигуряване на условия за живот в
общината е необходимо създаване на запаси от материални, технически и
финансови средства и регламентиране на реда и начините за използването им.
11. Важно значение за успешната защита на населението имат
превантивните дейности и особенно такива които позволяват да се прогнозира
появата и/или развитието на бедствените явления, както и отстраняване на
предпоставките за аварии и катастрофи.
12. При възникване на огнища на биологично заразяване /ОБЗ/, от
особенна важност е своевременното провеждане на профилактика, лечение и
дезинфекция. Необходимо е да се определят границите на ОБЗ от
противоепидемичните и епизоотичните сили.
13. При възникване на бедствие което засяга територията на цялата
област щатните сили на единната спасителна система ще се окажат недостъпни,
което налага изграждане на общински доброволни формирования за зашита
при бедствия и аварии.
4. Замисъл за привеждане на плана в действие.
Щаба за координация и взаимодействие при изпълнение на общинския
план за защита при бедствия създавайки предварително групировка от сили и
средства и организация за своевременното им привеждане в готовност, във
взаимодействие със силите на РУП, РСПБЗН, Обл.С на БЧК, представители на
РЗИ, РИОСВ и др., да проведат в кратки срокове НАВР във възникналото
огнище на поражение и да осигурят необходимата защита на населението,
материалните и културни ценности, създавайки условия за пълно ликвидиране
на последствията.
-При земетресение: - основните усилия да се съсредоточат в най-силно
пострадалите зони;
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-При наводнение: - основните усилия да се съсредоточат в централната
част на общината и населените места, попадащи в прогнозните заливни зони;
-При радиационна авария от АЕЦ „Козлодуй“ основните усилия да се
насочат към организиране и провежане на мероприятия за защита на
населението и селскостопанските животни от очакващото се радиоактивно
замърсяване;
-При производственна авария- основните усилия да се насочат към
провеждане на НАВР в района на аварията;
-При възникване на събитие ( бедствие, авария или катастрофа) с локален
характер, основните усилия да се насочат към провеждане на НАВР в огнището
на поражение и ликвидиране на събитието и последствията от него.
Основната групировка са поделенията на ОД – МВР и РДПБЗН – В.
Търново.
Спасителните работи да започнат със собствени сили и средства
незабавно, без съсредоточаване в сборен район, по реда на пристигане на
силите.
При необходимост и с привличане на допълнителни сили и средства
съгласно Плана за взаимодействие.
IV.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ.
Мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия се
внасят на базата на резултатите от експертизите за оценка на риска от
възникване на бедствия на територията на общината. Те могат да бъдат
организационни и практически приложими, като:
-набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане и
изготвяне на предложение за включване в националната програма за защита
при бедствия;
-подготовка на заявки за експертиза на състоянието на критичните обекти
и съоръжения;
-непрекъснато поддържане и актуализиране на общинския план за защита
при бедствия – в аналитичната му част при възникване на бедствие и в
приложната му част на силите и средствата за ликвидиране на последствията от
бедствия;
-провеждане на мероприятия за усвояване на плана за защита при
бедствия – обучителни семинари и практически занятия по взаимодействие
между органите за управление, силите за реагиране и населението – по
елементи или цялостно;
-изграждане и поддържане на постоянно дежурство от дежурни
длъжности лица, средства за оповестяване и измервателна апаратура като
компоненти от системата за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване;
-планиране на финансови средства в общинския бюджет за:
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*разходи за абонамент за поддържане на готовност на автотракторна и
инженерна техника за реагиране при бедствия
*непосредствени разходи за извършване на дейности по защита при
бедствия
*резерв за осигуряване на неотложна помощ на пострадали лица при
бедствия, включваща: изхранване и временно настаняване на пострадалите
лица, домашни и селскостопански животни, раздаване на облекло, завивки и
битово имущество на пострадали лица, предприемане на други непланирани
мерки.
V.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ.
Мерките за защита при бедствия са комплекс от организационни и
технически мероприятия, за намаляване или недопускане вредното въздействие
от факторите, съпровождащи различните бедствия и включват:
Дейностите по защитата на населението в случай на опасност или
възникване на бедствие са регламентирани в чл. 19, ал.1 от ЗЗБ, са:
1.предупреждение;
2.изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
3.оповестяване;
4.спасителни операции;
5.оказване на медицинска помощ при спешни състояния;
6.оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на
спасителните екипи;
7.овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;
8.защита срещу взривни вещества и боеприпаси;
9.операции по издирване и спасяване;
10.радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии
и опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични
оръжия;
11.ограничаване и ликвидиране на пожари;
12.временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на
индивидуални средства за защита;
13.извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
14.ограничавне на разпространението и ликвидиране на възникнали
епидемични взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;
15.други операции, свързани със защитата.
Защитата на населението при обявяване на режим „положение на
война“, „военно положение“ или „извънредно положение“ се осъществява в
съответствие с Разпоредбите на Женевската конвенция от 12 август 1949 г.
(необнародвани), ратафицирани с Указ №181 на Призидиума на Народното
събрание от 1954 г. (Изв. Бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към
Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ №1586 на Държавния
съвет от 1989 г. (ДВ, бр.62 от 1989 г.), съгласно чл. 19, ал.2 от ЗЗБ.
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Спасителни дейности – съгласно разчетите на структурните единици на
ЕСС на територията на общината – сили на РС „ПБЗН“, на РУП, на Спешна
помощ и други.
1.Временно извеждане на населението
1.1.Длъжностни лица, които могат да разпореждат временно извеждане
при необходимост от временно извеждане на хора и животни от района на
настъпилото бедствие:
*Кметът на общината – след негова заповед за въвеждане на бедствено
положение на цялата територия или на част от нея;
*Началникът на РУП, включително с уточняване на маршрутите;
*Началникът на РС „ПБЗН“;
*Ръководителите на място;
*Директорът на РЗИ при епидемиологична обстановка;
1.2. Случаи, в които се разпорежда временно извеждане и маршрути
за изнасяне:
Временно извеждане ще се разпорежда при всички бедствени ситуации и
особено при земетресение, когато съществува опасност за здравето и живота на
населението като цяло, човешкият потенциал на производствени звена и
учреждения, а също така на животни, ако има такива.
В зависимост от причината и вероятните последици от земетресения,
мащабите на поражение, възможностите на Общината и взетото решение за
района, където ще се настанят извежданите, се определят и маршрутите.
2. Места за временно настаняване.
2.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване.
А.Съществуващата структура от социалните услуги, които
предоставя Общината, когато не е засегната:
*Домашен социален патронаж – 10 броя места
*Клубове на пенсионера – 7 броя по 10 броя места
*Център за социална рехабилитация и интеграция – 6 броя места
*Дневен център за стари хора – гр. Лясковец – 20 броя места
Б.Специализирани институции за предоставяне на социални услуги
са:
*Дом за стари хора с Драгижево – капацитет – 26 броя места
В.Сгради за обществено ползване на територията на общината:
1. Обществени сгради:
*ЕД „Медицински център“ –гр. Лясковец – 52 броя места
*СОУ „М. Райкович“ I корпус – гр. Лясковец – 440 броя места
*СОУ „М. Райкович“ II корпус – гр. Лясковец -400 броя места
*НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец – 120 броя места
*НУ „Никола Козлев“ – гр. Лясквец – 100 броя места
*ЦДГ „Славейче“ – гр. Лясковец – 100 броя места
*ЦДГ „Радост“ – гр. Лясковец – 80 броя места
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*ЦДГ „Пчелица“ – гр. Лясковец – 80 броя места
*Детска ясла
- гр. Лясковец – 120 броя места
*ОУ „П. Р. Славейков“ – с. Джулюница – 420 броя места
*ЦДГ „Сладкопойна чучулига“ – с. Джулюница – 80 броя места
*ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Добри дял – 40 броя места
*ЦДГ „Вълшебство“ – с. Драгижево – 20 броя места
*ЦДГ „Детелина“ – с. Козаревец – 20 броя места
*Бивша сграда на училище – с. Добри дял – 100 броя места
*Бивша сграда на училище – с. Козаревец – 100 броя места
*НЧ „Напредък - 1870“ – гр. Лясковец – за материални ценности
*НЧ „П. Р. Славейков - 1903“ – с. Добри дял – за материални ценности
*НЧ „Земеделец – 1899“ – с. Козаревец – за материални ценности
*НЧ „Развитие – 1902“ – с. Мерданя – за материални ценности
*НЧ „Развитие – 1894“ – с. Драгижево – за материални ценности
*НЧ „Пробуждане – 1896“ – с. Джулюница – за материални ценности
Приложение №10В
2. Частни сгради:
*хотелски комплекс „Лесопарка“ – гр. Лясковец – 86 броя места
*ваканционно селище „Манастира“ – гр. Лясковец – 130 броя места
От посочените възможности е видно по населени места какъв е общият
капацитет за настаняване:
-за гр. Лясковец – 1764 броя места / от които 1132 броя след
допълнително оборудване/;
-за с. Джулюница – 510 броя места /от които 430 броя места след
допълнително оборудване/;
- за с. Добри дял – 150 броя места / от които 110 броя места след
допълнително оборудване/;
- за с. Драгижево – 56 броя места /от които 10 броя места след
допълнително оборудване/;
- за с. Козаревец – 130 броя места / от които 110 броя места след
допълнително оборудване/;
- за с. Мерданя – 10 броя места след допълнително оборудване.
Видно е, че при необходимост от настаняване общината на първо време
ще разполага с 818 броя места за настаняване, а в последствие след
дооборудване със още 1802 броя места или всичко 2620 броя места.
Редът и начина за осигуряване с храна, вода и предмети от първа
необходимост ще се извършва съгласно Евакуационно-настанителните
формуляри на населените места.
Разпределението на броя места е на базата на Разчет за евакуация и
разсредоточаване при силни земетресения /приет с Решение №316 по
протокол № 26 от заседание на Общински съвет на 30.05.2013 г./.
3. Оказване на първа долекарска помощ на пострадали и
организиране на квалифицирана медицинска и болнична помощ.
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На базата на мирновременната организация на медицинската помощ в
общината, здравните потребности на населението при бедствия ще се осигурява
от следните здравни заведения:
*Индивидуална практика за първична медицинска помощ – 4 бр.
*Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина–10
бр.
*Групова практика за първична медицинска помощ – 1 бр.
*Групова практика за първична помощ по дентална медицина – 2 бр.
*Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 1 бр.
*Медицински център – 1 бр.
*Самостоятелна медико техническа лаборатария – 1 бр.
Всичко здравни заведения на територията на общината – 20 бр.
Аптеки за готови лекарствени форми – 3 бр.
Поликлиничната и диагностичната дейност ще се извършва от:
-лекари – 5 бр.
-лекари по дентална медицина – 12 бр.
-фармацевти – 2 бр.
-медицински сестри – 5 бр.
-зъботехници – 2 бр.
Потребностите от социални грижи са обезпечени от Детска ясла в гр.
Лясковец и детска група в с. Джулюница.
Здравеопазването в общината може да осигури доболнична помощ.
На квалифицирана медицинска и болнична помощ ще се разчита на
Многопрофилните болници в гр. Г. Оряховица и гр. В. Търново.
VI.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
Дейносите по защита на населението по т.V от плана се изпълняват от
ЕСС.
Основни съставни части на ЕСС са:
*ОД на МВР (РУП – МВР – Г. Оряховица / ПУ –гр. Лясковец/)
*РД „ПБЗН“ - МВР (РС „ПБЗН“ – г. Оряховица)
*Център за спешна медицинска помощ – Г. Оряховица
Основните съставни части на ЕСС осигуряват непрекъсната готовност за
приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и
незабавни действия.
Другите съставни части на ЕСС са:
*Министерства и ведомства;
*общини;
*търговски дружества и еднолични търговци;
*Юридически лица с нестопанска цел, включително доброволните
формирования;
*Въоръжените сили.
Другите съставни части на ЕСС предоставят помощ при поискване,
съгласно плановете за защита при бедствия (съгласно чл.24 от ЗЗБ).
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При възникване на бедствия, съставните части на ЕСС, в това число и
Община Лясковец организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за
защита при бедствия (съгласно чл.24 от ЗЗБ).
Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на СНАВР с
разрешение на Министъра на отбраната въз основа на искане от съответния
държавен орган, съгласно плановете за защита при бедствия на съставните
части на ЕСС (съгласно чл.23, ал.2 отЗЗБ).
Плановете за защита при бедствия уреждат взаимодействието между
частите на ЕСС и осигуряват възможност за поетапно привличане на сили и
средства в съответствие с развитието на бедствието.
Областният управител:
Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в
областта (съгласно чл.64,ал.1 от ЗЗБ):
-създава щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия;
-при възникване на бедствие на територията на областта въвежда със
заповед в изпълнение областния план за защита при бедствия;
-може да обяви бедствено положение на територията на областта или част
от нея;
-координира СНАВР, възникнали на територията на областта, когато те
излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината
е поискал това;
-организира, координира и контролира процеса на подпомагане и
възстановяване при бедствия.
Кметът на общината:
*По превенция на дейностите свързани със защитата от бедствия
1.организира и ръководи защитата при бедствия на територията на
общината (съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ);
2.разработва общински план за защита при бедствия (плана се приема на
заседание на общинския съвет) съвместно с представители на ведомства и
юридически лица имащи отношение по защитата при бедствия на територията
на общината;
3.организира, координира и провежда превантивни мерки за
недопускането или намаляването на последиците от бедствия;
4.осъществява своевременното оповестяване и информиране на
населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие;
5.планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за
осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както
и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на
населението;
6.представя на областния управител ежегоден доклад за дейността по
защитата при бедствия.
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*При възникване на бедствия на територията на общината:
1.въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при
бедствия;
2.може да обяви бедствено положение на територията на общината
3.координира спасителните и неотложни аварийно-възстановителни
работи (СНАВР);
4.създава щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64,
ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия;
5.извършва обмен на информация с Оперативния център (ОЦ) на
РДПБЗН – МВР - В. Търново;
6.може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на
лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;
7.може да включва в дейностите по защита доброволното формирование;
8.може да поиска координация от областния управител;
9.организира и координира временното извеждане и предоставя
неотложна помощ на пострадалите лица;
9.организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на
населението при бедствия;
10.организира
и
контролира
извършването
на
неотложни
възстановителни работи при бедствия.
Кметът на общината, когато осъществява ръководство и координация на
СНАВР е длъжен да изпраща на МВР писменна информация за тяхното
протичане.
*Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите граждани –
осигурява се и се предоставя от кмета на общината и включва:
1.изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2.раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3.предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа
необходимост ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от
директора на дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности“
Когато кметът на общината поиска координация на СНАВР от областния
управител – обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна
администрация В. Търново по факс 062/62 01 44 на дежурния по Областен
съвет по сигурност и на факс 062/65 31 12 на дежурния по ОЦ на РД „ПБЗН“.
Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на
общината и коридора на I –етаж и ще се разпределят съгласно заявките.
Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по
законосъобразното изразходване на финансовите средства е Директорът на
Дирекция „БФПИОГС“ в общината.
Осигуряване на законност и ред
При обявяване на бедствено положение на територията на общината –
длъжностно лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът
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на ОД на МВР – В. Търново (Районно управление полиция на Министерството
на вътрешните работи – Горна Оряховица / Полицейски участък гр. Лясковец/).
В съответствие с чл.52, ал.1 от ЗЗБ, при обявено бедствено положение в
неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
1.правото на неприкосновенност на лицата и жилищата при временно
извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено
застрашени;
2.правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на
живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;
3.свободата на движение и пребиваване в определена , част на
територията, засегната от бедствие, пожар или извънредна ситуация;
4.право да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети (съгласно чл.52, ал.2 от ЗЗБ):
1.временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и
изнасяне на имущество от определената територия;
2.забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или
територии;
Извършването на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от
Закона за МВР и включва:
1.отцепване (изолиране) на района;
2.осигуряване на обществения ред и организация на движението;
3.осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия
-прехрана на населението
-разпределение на лекарства
-опазване на общественият ред и др.
4.осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и
материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по
маршрутите за евакуация;
5.осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РД
„ПБЗН“ за провеждане на аварийно-спасителни дейности;
6.извършване на действия за разкриване и задържане на
разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите
на мародерство и други престъпления;
7.организиране опазването на публичната и частна собственост в
населените места, където е извършена евакуация;
8.оказване съдействие на органите на местното самоуправление по
привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на
фирми, организации и физически лица за провеждане на евакуационни и
спасителни дейности;
9.провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
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Съставни части на Единната спасителна система:
Единната спасителна система (ЕСС) е организацията, координацията и
ръководството на действията при подготовката за реагиране при бедствия, при
възникване на бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на
СНАВР от две или повече нейни части или единици.
Основни съставни части на ЕСС са структурни звена ОД на МВР – В.
Търново ( РУП – Г. Оряховица /ПУ гр. Лясковец/), РД „ПБЗН“ – В. Търново
(група „Аварийно спасителна дейност“ – Г. Оряховица, РС „ПБЗН“ – Г.
Оряховица ) и Център за спешна медицинска помощ – Г. Оряховица.
Основните съставни части на ЕСС осигуряват непрекъсната готовност за
приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и
незабавни действия.
Дейностите по защитата на населението от съставните части на ЕСС в
случай на заплаха или възникване на бедствия се състоят в :
-предупреждение;
-изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
-оповестяване;
-спасителни операции;
-оказване на медицинска помощ на пострадалите и на спасителните
екипи;
-овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;
-защита срещу взривни вещества и боеприпаси;
-операции по издирване и спасяване;
-Радиационна, химическа и биологична защита в случаи на инциденти и
аварии с опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и
биологични оръжия;
-ограничаване и ликвидиране на пожари;
-временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на
индивидуални средства за защита (ИСЗ);
-извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
-ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали
епидимични взривове, епидемии от заразни и паразитни болести;
-други операции, свързани със защитата.
Основни правомощия и задължения на съставните части от ЕСС:
*Структурни звена на РД „ПБЗН“ – МВР – В. Търново при провеждане на
СНАВР при бедствия, екипите имат право да:
*Група „Аварийно-спасителна дейност
-влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради и
помещения на физически и юридически лица, непосредствено засегнати от
бедствието;
-разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да
отстраняват, унищожават или повреждат имущество, дървета или други
насаждения, когато няма друг начин за действие;
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-използват спасителни , транспортни, съобщителни и други технически
средства – собственост на физически и юридически лица;
-привличат граждани за оказване на съдействие;
-изменят реда за движение в района, където се провеждат СНАВР, до
пристигане на компетентните органи;
*При упражняване на контрол по защитата:
-извършват проверки на обекти, работещи с рискови вещества и
материали;
-извършват проверка на локалните автоматизирани системи за
оповестяване;
-извършват проверки в жилищата на гражданите през деня в
присъствието на обитателите им при получаване на писмен сигнал за наличие
на рискови вещества или материали, а при отсъствието или отказа им – след
разрешение на съдия от съответния първоинстационен съд;
-извършват проверки във връзка с изпълнението на оперативната защита
при наводнения;
-дават задължителни предписания;
-съставят констативни актове за нарушения по този закон;
-при наличие на данни за извършено престъпление сигнализират
съответния прокурор;
-изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и
граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защитата, при
спазване на държавната, служебната и търговската тайна.
*РС „ПБЗН“ – Горна Оряховица е специализирана служба на МВР за
пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и
катастрофи. Осъществява дейността си самостоятелно или съвместно с други
общински органи, организации и граждани.
В изпълнение на задачите си РС „ПБЗН“ осъществява:
-пожарогасителна дейност;
-аварийно-спасителна дейност;
-държавен противопожарен контрол;
-превантивна дейност;
Научно приложна и експертна дейност;
Информационно аналитична дейност;
-разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи
пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно
обследване на обекти.
Пожарогасителната дейност включва:
-определяне на способите, начините и средствата за пожарогасене;
разработване на планове за ликвидиране на произшествията;
-незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар;
-спасяване на хора, имущество и материални ценности;
-оказване на първа медицинска помощ на пострадалите;
-организиране транспортирнето на пострадалите до болничните
заведения.
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Аварийно-спасителната дейност включва:
-определяне на способите, начините и средствата за извършване на
дейността;
-незабавно изпращане на сили и средства при съобщения за бедствия,
аварии и катастрофи;
-ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и
катастрфи;
-спасяване на хора, имущество и материални цености;
-оказване на първа медицинска помощ на пострадалите;
-организиране транспортирането на пострадалите до болничните
заведения.
Превантивната дейност включва:
-информационно разяснителна дейност сред населението за формиране
на необходимото поведение и действия при пожари и катастрофи;
-координация и взаимодействие с държавните органи и организации във
връзка с подготовката на населението за действия при пожари и катастрофи;
-издателска дейност в областта на пожарната безопасност и защита на
населението.
Правомощия на органите на РС „ПБЗН“:
При гасене на пожари и спасяване на хора и имуществото при пожари,
аварии и катастрофи имат право да:
-влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради и
помещения на юридически и физически лица;
-разрушават сгради или части от тях, разглобяват конструкции,
отстраняват, унищожават или повреждат имуществото, дървета или други
насаждения, когато няма друг начин за действие;
-използват спасителни, гасителни, транспортни, съобщителни и други
технически средства – собственостна физически и юридически лица;
-привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие;
-изменят реда за движение в района, където се извършват спасителни и
гасителни действия, до пристигането на съответните компетентни органи;
Използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за
осигуряване на необходимите количества вода за гасене.
Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са
длъжни да спазват разпорежданията на органите на РС „ПБЗН“ и да оказват
съдействие при изпълнение на правомощията им.
Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Г. Оряховица
ЦСМП организира и осигурява:
1.оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и
пострадали;
2.провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни
дейности до настаняването на пострадалите в болница;
3.оказване на СМП при бедствия, пожари и извънредни ситуации,
осъществявайки взаимодействие с органите на полицията и РС ПБЗН;
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4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни
заведения, в които се извършва трансплантации;
5.приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по
автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите
повикванияза помощ и подадената информация до екипите;
6.осигуряване на специализиран транспорт за :
-пациенти, нуждаещи се от СМП
-кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти,
медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на
СМП;
Задължения на юридическите лица и едноличните търговци
Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели,
осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която
представлява опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план
на обекта, който съдържа:
1.максимални възможни последици за персонала, населението и околната
среда от авария в обекта;
2.мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в
обекта;
3.мерки за защита на персонала;
4.разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за
изпълнение на предвидените мерки;
5.средства и ресурси, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
6.времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т.4;
7.ред за информиране на органите на изпълнителната власт при
необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие
Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели,
осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията (чл.35 от ЗЗБ):
1.утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана по ал.
1;
2.организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния
план най-малко веднъж годишно;
3.предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на
общинския план за защита при бедствия относно:
а)източниците на рискове от дейността им;
б)вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в)възможните въздействия върху населението и околната среда;
г)мероприятията, силите и средствата за провеждане на СНАВР в обекта;
4.при възникване на авария в обекта са длъжни:
а)незабавно да започнат провеждането на СНАВР;
б)незабавно да съобщят за аварията на ОЦ на РД „ПБЗН“ – МВР –
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В. Търново и на кмета (дежурния по Общински съвет по сигурност) на
ннепосредствено застрашената община;
в)да предоставят на съставните части на ЕСС информация за взривни
вещества, опасни химически вещества, източници на йонизиращо лъчение,
както и друга информация за опасности за живот и здравето на хората;
г)при участие на екипи от ЕСС да им сътрудничат при отстраняване на
аварията;
д)да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на
аварията и нейното ликвидиране;
5.изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;
6.създават, подготвят и поддържат в готовност сили и средства за защита
на работещите на територията на обекта;
7.провеждат обучение на работещите за защита при бедствия.
Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на
юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели,
осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи от първа, втора и
трета категория по чл.137 от ЗУТ, осъществяващи дейност в производствени
сгради и в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа,
втора и трета категория по чл.137 от ЗУТ, изготвят план за защита при
бедствия на пребиваващите, който съдържа:
1.рискове за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;
2.мерки за защита на пребиваващите;
3.разпределение на задълженията, отговорните структури и лицата за
изпълнение на предвидените мерки;
4.ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
5.времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т.3;
6.начина на взаимодействие със съставните части на ЕСС.
Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на
юридическите лица и еднолични търговци, собственици и ползватели,
осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета
категория по чл.137 от ЗУТ, осъществяващи дейност в производствени
сгради и в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа,
втора и трета категория по чл.137 от ЗУТ:
1.утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана за
защита при бедствия;
2.организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана за
защита при бедствия, най-малко веднъж годишно;
3.изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;
4.създават и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите
на територията на обекта;
5.провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.
Юридическите лица и едноличните търговци, включени в плана за защита
при бедствия, са длъжни да предоставят при поискване планираната помощ.
Юридическите лица и едноличните търговци – оператори на радио и
телевизионни програми, при поискване от ОЦ на РД „ПБЗН“ – МВР –
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В. Търново, излъчват незабавно и без изменение на съдържанието и
смисъла на неотложна информация, необходима за защита на населението.
Информацията се излъчва безвъзмездно.
VII.СРЕДСТВА И РЕСУРСИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И СНАВР.
Материално-техническо осигуряване.
Материално-техническото осигуряване за защита при бедствия включва:
-текуща издръжка на силите и средствата на ЕСС – от ресорните им
министерства;
Сключване на договори между общината и търговски дружества и фирми
за услуги, производство, ремонт и доставки на транспортна и инженерна
техника, храни, вода и други консумативи и имущества, необходими за
превенцията и ликвидирането на последствията от бедствия;
-проектиране и извършване на капитално строителство, изграждане и
поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване
при бедствия;
-осъществяване на международно икономическо и техническо
сътрудничество в областта на защитата при бедствия;
-предоставяне на общински имоти и движими вещи за целите на защитата
при бедствия;
-други дейности, свързани с осигуряването на защита при бедствия.
Материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия
се осигурява от:
-бюджетите на министерствата и ведомствата;
-общинския бюджет;
-търговските дружества и едноличните търговци – за обектите им.
При провеждане на СНАВР изхранването на доброволното формирование
се извършва за сметка на общината и на юридическите лица и едноличните
търговци.
Общината осигурява евакуиращото се население с храна и минерална
вода по маршрутите за движение и в ройоните за настаняване.
При необходимост на пострадалто население се раздават вещи от първа
необходимост (дрехи, обувки и спални принадлежности) , палатки и други от
създаден резерв на Българския червен кръст, РД „ПБЗН“ – МВР – В. Търново и
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по ред и
условия, определени от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, по отправено искане от кмета на
общината, съгласно разчетите и необходимостта на пострадалите обекти
разположени на територията на Община Лясковец.
Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия създава резерв от материално-технически средства за провеждане на
СНАВР.

42

Финансово осигуряване
-Разходите, свързани с предварително осигуряване на ресурси за
провеждането на СНАВР при възникване на бедствия се усвояват от бюджета
на общинската администрация и от бюджетите на обектите разположени на
територията на общината.
-Непредвидените допълнителни разходи за провеждането на СНАВР се
осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България
за съответната година, а за последващите в зависимост от техните размери с
нормативни актове на Министерския съвет.
-Средствата се заявяват пред Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет с мотивирано искане за
предоставяне на финансова помощ и се усвояват след решение на комисията.
Размерът на исканата финансова помощ се доказва с представяне на копия от
първичните финансово счетоводни документи или финансови разчети за
необходимите разходи.
VIII. НАЧИНИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Взаймодеиствието и координацията на съставните части на ЕСС се
осъществява чрез ОЦ на РД „ПБЗН“ – МВР – В. Търново.
1.Оперативният център на Министерството на вътрешните работи:
-приема и оценява обстановката за възникнали бедствия;
-уведомяват компетентните съставни части на ЕСС и координират понататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури;
-извършват 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 организират включване на предвидените в плановете за
защита при бедствия съставните части на ЕСС, както и на допълнителни сили и
средства.
Предаване на информация между органите на изпълнителната власт и
между съставните части на ЕСС при подготовката за реагиране при бедствия и
при провеждане на СНАВР се осъществява и чрез комуникационно
информационната система за управление при бедствия и аварии.
Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да
съдействат на за осъществяване на комуникациите при бедствия и аварии на
Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер за
спешни повиквания 112.
Взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, участващи в
СНАВР в района на бедствието се извършва от ръководителя на място.
2.Ръководител на място е ръководителят на териториалното звено на ГД
„ПБЗН“ или опълномощено от него длъжностно лице, освен в случаите на
епидемии и епизоотии.
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В случаите на епидемии и епизоотии ръководител на място е
ръководителят на Районната здравна инспекция или на Областната дирекция по
безопасност на храните.
Ръководителят на място при провеждане на СНАВР има право да:
-забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;
-нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;
-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;
-поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична и
материална помощ;
-създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите
екипи от ЕСС;
-раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи
техни ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределят сили и
средства за тях.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

МИНИСТЕРСТВА,
ВЕДОМСТВА,
АГЕНЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
на вътрешните работи
Щаб за изпълнение на ведомствения план

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
СИЛИ
ЗА РЕАГИРАНЕ
НА

ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА
СИСТЕМА

Щаб за изпълнение на областния план
КМЕТ НА ОБЩИНА
ОЦ
(областен)
ЕЕН тел. 112

Щаб за изпълнение на
общинския план

Други сили и средства на
ЕСС

 РД “ПБЗН”
 ОД МВР
 ЦСМП

ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

Ръководител
на място

СИЛИ ЗА РЕАГИРАНЕ В ОБЕКТА
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3.Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия
Поименният състав на общинския щаб се определя със заповед на кмета
на общината. Общинският щаб осъществява взаимодействие с щаба за
изпълнение на Областния план з защита при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на членовете на щаба са:
*набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
*изготвя оценка на щетите;
*дава предложения за действия по приоритет в зависимост от
компетенциите;
*организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината:
-подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до
знанието на подчинените структури и координира изпълнението на решението;
*подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности
/разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на
населението;
*подготвя и изпраща информация до областния щаб, след съгласуване с
кмета на общината.
Взаимодействието между областните и общинските органи, участващи в
защитата на населението при бедствия се организира от Областния управител
или негов заместник и от Кмета на община Лясковец, като се уточняват:
-редът за изнасяне и разполагане в района и подхода към огнището на
поражение;
-участъците и режима на работа и видовете осигурявания.
При сложна обстановка с тежки последици и при необходимост от
нарастване на обстановката, организирането на взаимодействието се
осъществява от Министъра на вътрешните работи и/или от оперативна група,
развърната на мястото на бедствието.
Ръководителите на областните звена координират и ръководят дейността
на общинските си структури и на допълнителните сили, поставени под тяхно
разпореждане.
IХ. РЕДА 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.Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването (съгласно
чл.11, ал.1 от ЗЗБ) се основават на:
-информация и данни, предоставени от физически лица, организации и
институции;
-информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични,
хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени,
екологични и други обекти и явления;
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-информация и данни, получени в центровете на Националната система за
спешни повиквания с единен европейски номер 112;
-хидрометеорологична прогнистична информация за опасни явления от
Националния институт по метеорология и хидрология, Агенцията за проучване
и поддържане нивото на река Дунав и др.;
-международен обмен на информация и данни.
Тази информация се предоставя безвъзмездно на МВР и на министрите в
рамките на тяхната компетентност.
В страната е изградена комуникационно-информационна система,
наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за
оповестяване при въздушна опасност“.
Редът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, на частите на ЕСС и населението при опасност или
възникване на бедствие е регламентиран в „Наредба за условията и реда за
функциониране на националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при
бедствия и за оповестяване при въздушна опасност“ /Обн.ДВ. бр.20 от 9
март 2012 г., Приета с ПМС №48 от 01.03. 2012 г./
1.Ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС:
При необходимост от координация на национално ниво – ранното
предупреждение и оповестяване се разпорежда от Министъра на вътрешните
работи или от упълномощено от него длъжностни лица, включително по искане
на компетентния с оглед характера на бедствието министър, направено чрез
НОЦ на ГДПБЗН.
В останалите случаи – ранното предупреждение и оповестяване се
извършва по разпореждана на Главния секретар на МВР, Директора на ГДПБЗН
– МВР или Директорите на съответните РДПБЗН.
Ранното предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС се осъществява от
НОЦ на ГДПБЗН – МВР. Приложение №14
При необходимост от координация на областно и общинско ниво,
кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се
извършва по заповед на областния управител, кмета на засегната община или
Директора на РДПБЗН – МВР, съгласно плановете за защита при бедствия.
Заповедта се изпълнява от съответния ОЦ и се информира НОЦ.
Искането/разпореждането за ранно предупреждение и оповестяване
трябва да съдържа информация за опасността или за бедствието, както и за
органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС, които следва да
бъдат уведомени.
Искането/разпореждането следва да се потвърди впоследствие в писменна
форма.
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С разпореждането за ранно предупреждение или оповестяване се
определят групите за оповестяване и длъжностните лица за оповестяване, както
и начинът нъ свързване.
На общинско ниво групите за оповестяване са:
1.Кметът и общинската администрация;
2.Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;
3.Кметовете на населените места;
4.Съставните части на ЕСС;
5.Общата група, включваща лицата по т.1-4.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на
ЕСС са алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна
конференция, планирана конференция за определен час.
Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до
лицата в групите при опасност от възникване или за възникнало бедствие или
въздушна опасност.
Съобщенията се изпращат при:
1.Тренировка;
2.Опасност от възникване на бедствие (наводнение) или авария в АЕЦ;
3.Бедствие, пожар и извънредна ситуация.
2.Ранно предупреждение и оповестяване на населението
Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е
предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи
групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие
или въздушна опасност и за излъчване на указания за необходимите мерки и
действия чрез акустични сигнали и гласова информация.
За едновременното предупреждение и оповестяване на големи групи хора
за предстоящо или настъпило бедствие е предвидено да се излъчва национален
сигнал за тревога. Сигналът е непрекъснат вой на електронни/акустични
сирени с продължителност от 3 (три) минути (-+10 s) със скокообразно
изменение на честотата през 2 (две) секунди (+0,2 s) с честота от 700 (+20)
до 1000 (+30) Hz.
Националният сигнал за тревога е придружен от гласова информация,
която включва предварително записани съобщения – единни за страната – за
вида опасност, и последващи съобщения за конкретната ситуация.
Предварително записаните съобщения се излъчват няколкократно във вида:
„Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от……….! Опасност
от………..! Опасност от …………! (посочва се вида на опасността:
наводнение; пожар; химическо замърсяване; биологично замърсяване;
радиоактивно замърсяване; ураган; снежни бури; снегонавяване и обледяване).
Последващите съобщения трябва да съдържат информация за
конкретната ситуация:
1.информация за характеристиките на бедствието – произход, мащаби,
прогноза за развитие;
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2.указания за поведение и действия на населението.
За край на тревогата се излъчва национален сигнал за край на
тревогата:сигналът е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични
и/или електронни/акустични сирени с продължителност 2 (две) минути с
номинална честота 425 (+25) Hz.
След подаване на сигнала за край на тревогата се излъчва няколкократно
гласова информация във вида: „Внимание! Внимание! Внимание! Край на
тревогата! Край на тревогата! Край на тревогата!“.
За целите на оповестяването в община Лясковец се поддържа денонощно
дежурство, което се осъществява от 5 оперативни дежурни при Общински съвет
по сигурност (Дейност „Отбрана и сигурност“), които осъществяват дежурство
по график.
При опасност от бедствие или настъпило бедствие, пожар и извънредна
ситуация в община Лясковец оповестяването на населението ще се извършва
чрез задействане на сиренната система (на базата на електо механични системи
С - 40) – вой на сирени в продължение на 3 (три) минути.
Извършва се по разпореждане на кмета на общината от: дежурния при
Общ.С.С. – за гр. Лясковец, кметовете на населени места или определени от тях
лица и дежурния при „Аркус“ АД.
На територията на община Лясковец има монтирани 7 броя електромеханични сирени С – 40 и 1 брой електронна сирена с местно задействане:
-гр. Лясковец -3 бр.: монтирани на сградата на общинска администрация,
пощата и НУ „Н. Козлев“;
-„Аркус“ АД – 2 бр.: монтирани на цех „ЗИЕНОР“ и цех – 350;
- с. Джулюница – 1 бр. монтирана на кметството;
- с. Драгижево – 1 бр.монтирана на кметството;
- с. Мерданя – 1 бр. монтирана на кметството.
Списък на местонахождението, вида на сирените и отговорниците за
задействане на територията на община Лясковец – Приложение №14Б
За оповестяване на населението ще се използват и наличните ръчни
сирени в с. Козаревец и с. Добри дял.
Кметовете на населени места трябва да задействат сирените с които
разполагат, а при невъзможност за задействане (авария), оповестяването трябва
да се извърши с камбанен звън или други удари по звучащи предмети.
След задействане на сирените се предава информация за опасността или
възникналото бедствие, пожар или извънредна ситуация.
Населението на община Лясковец се информира по местното кабелно
радио, чрез мегафонни устройства от автомобили на РУП –Г. Оряховица или
чрез изпращане на оповестители определени от кмета на общината и кметовете
на населени места.
На следващ етап гражданите ще бъдат информирани за предприетите
защитни мерки в общината:
-местата за временно настаняване;
-ред за оказване на първа медицинска помощ;
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-начин на снабдяване с храна, вода и стоки от първа необходимост.
Отговорни длъжностни лица:
-Кмет на община;
-кметове на населени места;
-дежурен при Общ.С.С. – оповестяване по телефон;
-Експерт „УК и ОМП“ – подготвяне информация за населението;
-Ст. експерт Обществени прояви – оповестяване по местното кабелно
радио;
-техници на ПУ – оповестяване на щаба при техническа невъзможност.
3.Стационарни и мобилни телефони, интернет
В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни
чрез:
-изградена вътрешна централа с код 0619/ 2 20 55;
-факс връзка – телефон 0619/2 20 45
-интернет връзка –email: obshtina@lyaskovets.net
Актуална информация за положението в общината и предприетитемерки
за защита на населението ще се публикува на официалния сайт на общината.
www.lyaskovets.net
Оповестяването по телефона ще се извършва от дежурния при Общ.С.С.,
по разпореждане на кмета на общината при опасност или възникване на
бедствие, пожар или извънредна ситуация. В дежурната стая на Общ.С.С. са
монтирани следните телефони:
-вътрешна централа -0619/2 20 55 (вътр. 111);
-телефон/факс – 0619/2 20 85;
-GSM: 889 002 662.
По телефона ще бъдат информирани:
-органите за управление (зам. кмета, секретаря, кметовете на населени
места);
-членовете на общинския щаб (за събиране на щаба и въвеждане в
изпълнение на общинския план за защита при бедствия);
-доброволците от доброволното формирование, гасаческите групи (за
извършване на защитни дейности и неотложни аварийно-възстановителни
работи);
-ръководителите на публични и стопански организации за организиране
защитата на работещите и постоянно пребиваващите хора или за предоставяне
на техника и оборудване за извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи.
При невъзможност за оповестяване чрез технически средства ще се
изпращат предварително определени куриери – за гр. Лясковец – техници на
ПУ.
4.Телевизия и радио.
Националната телевизия и радио също ще излъчват съобщения за
обстановката в страната и предприетите мерки за защита.
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5.Проводна свръзка – за осигуряване на връзка между общинския щаб и
областния щаб за изпълнение на плана за защита.
След оповестяването на членовете на общинския щаб и заемане на
определените работни места, ще бъдат изградени преки телефонни връзки с
областния щаб в гр. В.Търново и ОЦ на РДПБЗН.
Те ще бъдат изградени на работното място на общинския щаб – залата на
съветникаи дежурната стая.
6.Технически комплект за оповестяване /ТКО – АСО/
На територията на Община Лясковец е изградена и функционира
специализирана система за оповестяване: ТКО – АСО /технически комплекс за
оповестяване – автоматична система за оповестяване/, изградена в дежурната
стая на Общ.С.С.:
*Подсистема ЩД /щабове далечни/
ТКО – ЩД в община Лясковец е изградена на две нива, както следва:
А.Ниво „Общ.С.С. в общината – Общ.С.С. в съседни общини от региона“
– 1 бр.
Б.Подсистема “Сирени“
Сиренната система е изградена на база ЕМС С – 40 и електронна сирена.
На територията на общината са монтирани 8 броя описани в т.2.
7.Организация на оповестяването на отговорни длъжностни лица
За началото на оповестяването се счита времето на получено
предупреждение от националната система за ранно предупреждение и
оповестяване, от дежурния при ОЦ на РДПБЗН или оперативния дежурния при
Обл.С.С.- В. Търново и от дежурния при Общ.С.С. – Лясковец.
Дежурния при Общ.С.С. оповестява кмета на общината и по негово
разпареждане – членовете на общинския щаб, кметовете на населени места,
доброволците и гасаческите групи.
При техническа невъзможност за оповестяване, кметът на общината
разпорежда да се извърши оповестяване чрез предварително определени
оповестители.
Членовете на щаба трябва да заемат работното си място до 30 минути от
оповестяването.
При възникване на бедствие, пожар или извънредна ситуация на
територията на общината дежурния при Общ.С.С. получава от кмета на
засегнатото кметство актуална информация за обстановката и незабавно
докладва на кмета на общината.
По разпореждане на кмета на общината , дежурния при Общ.С.С.
продължава оповестяването на щаба, доброволците, юридическите и
физическите лица, определени за участие в неотложните аварийновъзстановителни работи.
При техническа невъзможност за оповестяване по телефона, дежурния ще
изпрати оповестители – техниците на ПУ в общината. Дежурните по фирми и
учреждения оповестяват своите формирования, а за резултатите докладват на
дежурния при Общ.С.С.
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Членовете на общинския щаб ще извършат постоянен обмен на
информация с ОЦ на РДПБЗН и областния щаб за размера на бедствието:
-засегната територия;
-предварителна оценка за нанесените щети;
-брой застрашени хора;
-предприети мерки за защита на населението и др.
Схемите за оповестяване са представени в приложения, както следва:
-Схема за оповестяване на съставните части на ЕСС – Приложение №5
-Схема на оповестяване на членовете на щаба за ИОПЗБ, пожар или
извънредни ситуации – Приложение №14А
-Схема за оповестяване на дежурните по фирми и учреждения –
Приложение №16
-Схема за оповестяване на доброволното формирование – Приложение
№.17;
-Схема за оповестяване на гасаческата група – Приложение № 17А
Х. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТ НА
СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Общинският щаб за изпълнение на замисъла за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановотелни работи при бедствия,
аварии и катастрофи, създава предварително групировка от сили и средства и
организация за своевременното им привеждане в готовност, да проведат в
кратки срокове спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи във
възникналите огнища на поражение и да осигурят необходимата защита на
населението, материалните и културни ценности, създавайки условия за
локализиране и пълното ликвидиране на последствията.
Спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи се
извършват от специализираните формирования на:
- Областна дирекция на МВР – Велико Търново (РУП – МВР – Г.
Оряховица / ПУ – гр. Лясковец)
- Регионална дирекция“Пожарна безопасност и защита на населението –
Велико Търново(РС „ПБЗН“ – Г. Оряховица)
-министерства и ведомства
- Български червен кръст
-Аварийно-възстановителна група Електроразпределение – Енерго про –
Варна
-Авариино-възстановителна група на ВиК „Йовковци“ – клон гр.
Лясковец
-Специализиран медицински екип от ЦСМП гр.Г.Оряховица
-Сили и средства на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица“
-Доброволното формирование на общината
- гасаческите групи на населените места
за осигуряване на пострадалите при бедствия и аварии по време на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
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ХI.ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
1.Привеждане в готовност на ръководните органи и формированията.
При привеждане в готовност за работа, членовете на Общинския щаб за
ИОПЗБ заемат работните си места до 30 мин. /Ч+30 мин./, а в извън работно
време до 60 мин. /Ч+60 мин./
Привеждането в готовност на формированията на силите и средствата за
извършване на спасителни и възстановителни действия се извършва по
етапния низходящ ред.
Доброволното формирование се привежда в готовност съгласно
утвърдената схема, която включва:
-Заповед на Кмета за създаване на ДФ – основание, предназначение,
задачи.
-Списък на личния състав на ДФ.
-Списък на оборудването, техниката и материалните средства.
-Начина на оповестяване, привеждане в готовност и сборен пункт на ДФ.
2.Управление.
Управлението на СНАВР на територията на общината се извършва от
Общинския щаб за ИОПЗБ.
При необходимост по Заповед /Разпореждане/ на Председателя /Зам.
председателя/ на общинския щаб за ИОПЗБ, управлението се извършва и от
Оперативни групи за непосредствено ръководство на структурите извършващи
спасителни и възстановителни работи.
Ред за работа на членовете на Общинския щаб за ИОПЗБ след
привеждането му в готовнос:
-Получаване на предварителна информация за възникналото
събитие/ситуация или обстановка/.
-Отдаване на предварителни разпореждания по ресорното направление
/при необходимост/.
-Извършване оценка и изясняванена възникналите задачи, получаване на
уточняваща информация.
-предложение до Кмета на общината/председателя/ на вариант за решение
по съответното нааправление.
-Подготовка и отдаване на Заповед на кмета на общината и председател
на Общинския щаб за ИОПЗБ за действията и мероприятията по извършване на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Привеждане в действие и изпълнение на заповяданите мероприятия и
дейности, по извършване на СНАВР.
Осъществяване последващ контрол по изпълнението на заповяданите
мероприятия и дейности.
Извършване на заключителен анализ след приключване на СНАВР.
Управлението на СНАВР се извършва от Оперативната зала/зала за
ръководство при кризисни ситуации/, предварително оборудвана за целта със
свързочни средства, технически средства и др. помощни материали.
При необходимост, управлението се извършва от подвижен пункт.
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Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия се осигурява със служебни и лични мобилни телефони.
3.Взаимодействие.
Взаимодействието между силите, участващи в СНАВР при бедствия,
аварии и катастрофи се организира от Председателя/Зам. председателя/ на
Общинския щаб за ИОПЗБ, като се уточнява:
-редът за изнасяне до района на огнището на поражение;
-разполагане в района и подхода към огнището на поражение;
-участъците и режима на работа;
-редът за преминаване през отделните контролно-пропускателни
пунктове;
-видовете осигурявания.
При сложна обстановка с тежки последици и при необходимост от
нарастване на силите и средствата, организирането на взаимодействието се
осъществява от оперативни групи, развърнати на мястото на бедствието
(аварията), чрез координиране действията на силите и средствата и на другите
държавни органи за своевременно ликвидиране на последствията.
Координацията между силите и средствата на МВР се осъществява от
член на Общинския щаб за ИОПЗБ, назначен от Председателя на щаба.
4. Привеждане в готовност за действие.
*Плана за защита при бедствия на Община Лясковец се въвежда в
действие в следните случаи:
-Когато е обявено или има основание за обявяване на „бедствено
положение“ на територията на общината;
-Когато това е заповядано /разпоредено/ от Националния щаб към
Министерския съвет.
-Плана за действие при бедствия на общината се въвежда в действие от
Председателя, а в негово отсъствие от Зам. Председателя на общинския щаб
за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия обявява „бедствено положение“ на територията, или на част от
територията на общината.
При провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи, Председателят на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за
защита при бедствия прави предложение до Председателя на Областния щаб
за изпълнение на областния план за защита при бедствия, както и такива, за
мероприятия и дейности извън тяхната компетентност и отговорност когато са
наложени от възникналата обстановка.
5.Информиране.
При възникване на бедствие или авария за събитието се информират
преимуществено органите от Общинската администрация със съответните
предварителни указания – ако е необходимо това.
След въвеждането в действие на общинския план за действия при
бедствие, населението се информира периодически /или по предварителен
план/ за събитията произтичащи от неговото изпълнение.
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Изготвянето и излъчването на информацията се извършва от официален
говорител на щаба. Информационното съдържание се утвърждава от
Председателя /Зам. председателя/ на щаба, или от упълномощено от него лице.
След въвеждането в действие на този план, мероприятията заложени в
него стават задължителни за изпълнение от всички касаещи длъжностни лица
и населението в община Лясковец.
Част от мероприятията в плана може да се изпълнят и без да е обявено
бедствено положение на територията на общината с цел намаляване на
евентуалните последици при възникване на кризисна ситуация.
Аварийните планове на юридическите лица и едноличните търговци,
които осъществяват дейност или съхраняват рискови вещества и материали на
територията на Община Лясковец се въвеждат в действие при възникване на
ситуация, която е потенциално опасна за работещите, населението и околната
среда. Незабавно за това се уведомява Кмета на общината, Оперативния
център (ОЦ) на РДПБЗН – В. Търново и населението.
6.Участващи в проиграването на плана.
Проиграването на плана се извършва по решение или заповед на Кмета на
общината, като ежегодно се планират и провеждат учебни сборове, учения,
тренировки и други мероприятия, въз основа на актове на Министерския съвет,
Министерството на вътрешните работи и указанията на Областния управител и
РД „ПБЗН“ – В. Търново.
Планирането и отчета на подготовката се извършва от Кмета на общината
чрез Експерт „УК и ОМП“ или Щаба за изпълнение на общинския план за
защита при бедствия.
7.Ред за актуализиране на плана.
Планът за защита при бедствия на общината е изработен в два
екземпляра: № 1 – за Кмета на Общината; № 2 – за Щаба (Оперативната група)
и се съхраняват при Експерт „УК и ОМП“, като длъжностно лице в общината
на което е възложена отговорността по защита на населението.
Актуализацията и поддържането на плана в актуално състояние е
постоянна задача и се извършва периодично или при необходимост от Експерт
„УК и ОМП“, съвместно със служители от другите дирекции и отдели на
Общината по направления. Дейността се извършва по разпореждане на Кмета
на общината или висшестояща институция, както и при промяна на някои от
основанията за разработването му – нормативни изменения, промяна на данни,
обекти и лица имащи задължения по плана.
Планът се актуализира задължително след въвеждането му в действие за
овладяване на реално възникнали кризи и кризисни ситуации и след задълбочен
анализ на действията на привлечените сили и средства. Извършените промени
се отразяват в отделна бланка, която е неразделна част от плана.
По искане на Областния управител, данни от Общинския план се
предоставят за актуализиране на областния план.
8.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана:
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Отговорните длъжности лица за прегледа, поддръжката и актуализацията
на Общинския план за защита при бедствия са:
- Кмета на Общината;
- Секретаря на Щаба за изпълнение на плана;
- Експерт „УК и ОМП“, като отговорник по защита на населението при
бедствия в общината съгласно длъжностна характеристика.
Изготвил:
Стефан Бошнаков
Експерт „УК и ОМП“

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЧАСТ

ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ
І. ИЗВОД ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
На територията на общината има вероятност от възникване на наводнения, поради
неизправност на хидротехнически съоръжения – има реки (р. Джулюнска; р. Пехчана) и
значими водоеми (потенциално опасни язовири – 4 бр. ) и дерета – при скъсване на дигите
има опасност от заливане на населени места. Наводнения могат да възникнат след
проливни дъждове и продължително снеготопене – да бъдат залети отделни сгради в
ниските части на населените места. Най-висок е рискът от наводнения в северозападната
част на с. Джулюница, в резултат на скъсване на предпазните диги, изградени в северната
част на селото в резултат на земетресение, ерозия на дигата и високи води. Опасност от
наводнение има и в с. Добри дял и с. Мерданя от деретата преминаващи през населените
места в резултат на високи води. Отделни случаи на наводнения могат да възникнат,
поради неизправност и авария на В и К – съоръжения в сгради.
Наводнения могат да възникнат при проливни дъждове и да засегнат територии,
извън регулацията на населените места като застрашат живота на хора, които се намират
там към момента.
При възникване на наводнение ще има усложняване на обстановката необходимост от провеждане на спасителни дейности - извеждане на застрашени хора,
животни и имущество и голям обем от неотложни аварийно-възстановителни работи.
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
НАВОДНЕНИЯ
1. Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално
състояние: -прогнозиране, анализиране и оценка на риска от наводнения – непрекъснат
процес на събиране на актуална информация за състоянието на предпазните диги в с.
Джулюница деретата, отводнителните канали и пътни отводнителни съоръжения, диги на
водоеми. Организиране на комисии за обследване и контрол за техническа изправност на
съоръженията.
* Отговорни длъжностни лица за изготвяне на оценка на риска от
наводнения:
- Зам. Кмет;
- Директор на Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и
европейска интеграция“ (ТУОСЕИ);
- главен архитект на общината;
- експерт „УК и ОМП“;
- гл. специалист - еколог;
- външни експерти.
* Необходими средства и ресурси:
- ресурси- служебен автомобил за извършване на проверките на място.
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2. Поддържане на защитните съоръжения в добро експлоатационно състояние:
почистване на дигите от дървета и храсти; на отводнителните канали и пътни
съоръжения от наноси и отпадъци – това е дейност, която трябва да се извършва
ежегодно – пролетно и есенно почистване. Организиране на инцидентно почистване при
получаване на информация за риск от наводнения
*Отговорни длъжностни лица:
- Зам. Кмет;
- гл. специалист - екология;
- експерт „УК и ОМП“;
- началник отдел ГРАО – осигурява транспортните средства.
* Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси- работници (общинско предприятие БОП; доброволци от
доброволното формирование), които да почистват отводнителните съоръжения;
- механизация и оборудване – храсторез, моторен трион – резачка; л. т. а. Ивеко
Даили за извозване на отстранените храсти, дървета, отпадъци; въжета, ръкавици, гумени
ботуши.
3. Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за
извършване на дейности по защита при бедствия – осигуряване на обучение на
доброволците, оборудване, лични предпазни средства, застраховка.
* Отговорни длъжностни лица:
- експерт „УК и ОМП;
-Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - за финансово осигуряване на дейността.
* Необходими средства и ресурси: ежегодна застраховка на всеки доброволец;
работно облекло и обувки – съгласно нормативите за предоставяне на лични предпазни
средства и облекло /през 2-5 години/; индивидуални средства за защита, заплащане на
лицензиран обучител.
4. Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за
поведение и действие при опасност и при възникване на наводнение
Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е
задължително /чл. 14, ал. 2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от
подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности
по защита.
Обучението на населението за начините на поведение и действие, и изпълнение на
необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общини като
обучение по желание /чл. 17 от ЗЗБ/
* Отговорни длъжностни лица в общината:
-кмет на общината;
-експерт „УК и ОМП“.
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
1. Предупреждение и информиране – това са най-неотложните мерки за
намаляване на въздействието от всяко бедствие. Предупреждение за продължителни,
обилни дъждове и опасност от наводнение се получава от оперативния център наРД ПБЗН
в гр. В. Търново, на база прогностични данни и информация от Националния институт по
метеорология и хидрология при БАН.
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При опасност от наводнение навременното предупреждение е изключително важно
за намаляване на риска за хората и размера на щетите; създаване на предварителна
организация в общината, координиране на действията на силите и средствата на единната
спасителна система и населението.
2. Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението
2.1. Оповестяване по Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на
населението при наводнения в общината и областта се осъществяват чрез
комуникационно-информационна система, наречена „Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при
бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Начините за оповестяване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване
са представени в т. VІІ от плана.
Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на
сирени в продължение на 3 минути, последван от указания по местното кабелно радио в
гр. Лясковец за поведение на населението. В останалите населени места, начинът на
оповестяване е по преценка на кметовете: вой на сирени, удари по звучащи предмети,
камбанен звън, изпращане на оповестители.
На територията на общината има монтирани 7 бр. електро-механични сирени С 40
с местно задействане и 1 бр. електронна Сигнал 2: гр. Лясковец – 5бр. : монтирана на
сградата на общината; НУ „Никола Козлев“; пощата; „Аркус“ АД – 2 бр. ; с. Джулюница
– 1бр. ; с. Драгижево – 1 бр. и с. Мерданя – 1 бр. , монтирани на кметствата.
За оповестяване на населението ще се използват и наличните ръчни сирени в с.
Козаревец и с. Добри дял.
Справка за местонахождението, вида на сирените и отговорниците за
задействането им – Приложение №14Б
Оповестяването при наводнение в общината се извършва по
Схема–Приложение№20
Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в община
Лясковец: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва:
1. Оповестяване на дежурния при ОбСС.
2. Оповестяване на кмета на общината.
3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС за извършване на
оповестяване.
4. Оповестяване на кметове на кметства и членовете на щаба, доброволно
формирование и другите сили и средства на общината (ръководители на публични и
стопански организации за организиране защитата на работещите и постоянно
пребиваващите хора и/или юридически и физически лица, които разполагат с техника,
необходима за извършване на неотложи аварийно-възстановителни работи). За начало на
оповестяването се счита времето на получено предупреждение от националната система за
ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на РДПБЗН или оперативния
дежурен при ОблСС-В. Търново и от дежурния при ОбСС-Лясковец. Дежурният при
ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане - членовете на общинския
щаб, кметовете на кметства и доброволците.
2.2. Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет
В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:
- изградена вътрешна централа тип PANASONIK с код 0619 (22055)
- факс връзка – телефон: 0619 22045
- интернет връзка e-mail: obshtina@lyaskovets. net
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Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита
на населението ще се публикува на официалния сайт на общината: www. lyaskovets. net
Оповестяването по телефона ще се извършва от дежурния при ОбСС, по
разпореждане на кмета на общината при опасност от наводнение и при възникнало
наводнение. В дежурната стая на ОбСС са монтирани следните телефони:
0619 22085 и мобилен: 0889 002 662
При възникване на наводнение кметът на кметство докладва обстановката на
дежурния при ОбСС. Дежурният при ОбСС незабавно докладва на кмета на общината и
по негово разпореждане оповестява щаба, доброволците, юридическите и физическите
лица, определени за участие в НАВР.
2.3. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на
членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши
оповестяване чрез оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в
общината.
3. Разузнаване на обстановката
Кметът на общината назначава със заповед работна група, която да огледа
предпазните диги и отводнителните канали в с. Джулюница, деретата и други застрашени
обекти в населените места, за които има постъпили сигнали от кметовете. Ако има
наводняване на местата, където е възможно да се намират застрашени хора, животни и
културни ценности работната група извършва разузнаване за състоянието на пътищата и
подстъпите към наводнените райони. Обстановката се нанася на картата на общината
/населеното място/ .
* Отговорни длъжностни лица за разузнаване на обстановката:
- Зам. Кмет;
- Директор на Дирекция „ТУОСЕИ“;
- експерт „УК и ОМП“;
- гл. специалист - еколог;
- представител на РУП (ПУ - Лясковец).
* Необходими средства и ресурси: служебен, високопроходим автомобил
Ситроен, рег. №ВТ1414АМ.
4. Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и
въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
При опасност от наводнение и възникване на наводнение общинския щаб се събира
в залата на общинския съветник и се запознава със събраната информация до момента.
Кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при
бедствия в частта „План за действие при наводнение”.
5. Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за
цялата или за част от територията на общината – съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗЗБ.
При наводняване на територии в община Лясковец, в които има застрашени хора,
животни и материални ценности, аварии и прекъсване на основните комунално-енергийни
мрежи, кметът на общината може да обяви бедствено положение. В заповедта на кмета
на общината за обявяване на бедствено положение се посочват:
1. обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото
положение;
2. обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;
3. границите на територията, на която се обявява бедственото положение;
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4. мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни
ограничения върху правата на гражданите;
5. органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите
мерки;
6. начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие,
но не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на
общината след съгласуване с областния управител/.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата,
послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.
Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на
областния управител и на министър на вътрешните работи.
6. Оперативна защита при наводнение- ръководи се и се извършва от РДПБЗН.
6.1. Извършване на спасителни операции - спасителните работи започват с
оказване на помощ и взаимопомощ от съседи и близки на застрашените хора, от
доброволците и служители и работници в общината и кметствата.
Кметът на общината организира и координира действията по спасяване - извеждане
на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от залетите зони до
пристигане на екип на РД „ПБЗН”.
При пристигане на екип на РДПБЗН (РСПБЗН)- ръководителят на място поема
ръководството на дейностите на място и координира дейностите с кмета на общината.
Дейностите по извеждане на хора от наводнени територии се изпълняват съгласно
инструкция за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (№ Із-2695 от
18. 10. 2011г). и включват:
1. Организиране прекъсването на електрозахранването в наводнения район;
2. Извеждане на хора, намиращи се в зоната на наводнението, като:
а) първи на извеждане подлежат бременните жени, майките с малки деца, болните
на легло, хората в неравностойно положение, хронично болните, чието лечение изисква
периодично посещение на болнични заведения (хемодиализа и др. ), и възрастните хора по
списъци, предоставени от териториалните органи на изпълнителната власт;
б) при невъзможност да бъдат изведени всички бедстващи РСПБЗН в кратки
срокове транспортира храни, питейна вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи и/или
одеяла, осигурени от териториалните органи на изпълнителната власт;
3. след извеждане на хората се оказва съдействие за изнасяне на потенциални
източници на биологично заразяване и други вещества, които при създалата се ситуация
биха могли да предизвикат поражения върху хората или замърсяване на околната среда,
4. извеждане на животни от зоната на наводнението;
5. изнасяне на движими културни ценности, като подготовката им за целта се
извършва от съответни специалисти в тази област;
6. извличане при необходимост на закъсали автомобили или друга техника.
Кметът на общината може да включи в дейностите доброволците, да привлече
допълнителни сили и средства от физически и юридически лица в общината, и да поиска
чрез ОЦ при РДПБЗН и Областния управител допълнителни специализирани сили и
средства от незасегнати райони.
7. Непрекъснат обмен на информация с оперативния център на РДПБЗН за
координиране на дейностите със съставните части на единната спасителна система
– извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия
и дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране,
анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на щаба
подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети и вземане на
решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на
необходимите разпореждания, свеждане до знанието на подчинените структури и
координират изпълнението на решението. Подготвят доклади за промените в обстановката
5

и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и
защита на населението, които изпращат до областния щаб.
*Отговорни длъжностни лица от общината:
- Кмет на общината;
- членове на общинския щаб;
- дежурен при ОбСС.
8. Материално осигуряване на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи
- предвидено е да се осъществява от фирмите и ведомствата, чиито сили участват в
спасителните дейности. Същите трябва да бъдат оборудвани с материали, инструменти,
апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от предназначението им. В
началото на спасителните работи - транспортната и специалната техника трябва да бъде
заредена с гориво от фирмите и ведомствата, като в последствие ще се зарежда в
бензиностанцията, с която общината има сключено предварително споразумение.
Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми
физическото лице или търговската организация за необходимостта от участие в
неотложните аварийно-възстановителни работи, и за осигуряване на някои от дейностите:
- привеждане в готовност на определени количества обменен фонд облекло,
обувки;
- осигуряване на трайни, пакетирани хранителни продукти за предоставяне във
временните подкрепителни пунктове за населението и за силите от единната спасителна
система;
- осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/ за подвижните продоволствени
отряди, осигуряващи силите и средствата на единната спасителна система;
- механизация за почистване на пътища.
В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за
изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни
работи. Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване
непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката.
Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни
аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т. ч.
стационарни технически работилници, бази, автосервизи и др. ). При повреждане на
техниката се организира извеждането й - малки неизправности се отстраняват на място от
мобилни ремонтни работилници. Създават се условия за непрекъснатост на спасителните
и неотложни аварийно-възстановителни работи, като се осигурява зареждане на техниката
на място.
9. Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица
Съгласно чл. 55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и
възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна
помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след
бедствие.
*Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на
общината и включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
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*Логистичната подкрепа при наводнение включва:
- настаняване на пострадалите в определени места за временно настаняване;
- снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;
- транспортно обслужване;
- медицинско обслужване;
- битово обслужване и др.
9.1. Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от
съседи, близки, които са открили пострадал. Те подават сигнал телефон 112 и до
общината (кметството). Кметът на общината координира първоначалните дейностите по
предоставяне на медицинска помощ след наводнение до пристигане на екипи на ЦСМП –
- координира използване на целия наличен медицински ресурс в общината:
общопрактикуващи лекари, медицинските специалисти към Дом за стари хора и Други
дейности по здравеопазването към общината /към детските и учебните заведения/.
Центърът за спешна медицинска помощ е основната съставна част от единната
спасителна система, която ще изпълнява дейности по медицинското осигуряване на
пострадалите хора. Най-тежко пострадалите хора ще се транспортират до МБАЛ- Г.
Оряховица от автомобили на ЦСМП. Предвижда се изведените хора, които имат
наранявания да се настаняват във временни пунктове за оказване на медицинска помощ и
преценка за транспортиране до болнично заведение. Подходящите сгради са: ЕТ
Медицински център“ – Лясковец и здравните пунктове в съставните населени места на
общината. При недостиг на линейки за транспортиране на пострадалите ще се използват
подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица.
При необходимост на пострадалите ще се оказва първа психологическа помощ за справяне
със ситуацията.
Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за
медицинските екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Г. Оряховица до
общинския щаб. Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по
време на спасителните работи ще се въвежда от съседни незасегнати територии, чрез ОЦ
РДПБЗН-В. Търново по искане на кмета на общината.
* Отговорни длъжностни лица:
- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари,
органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.
* Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси- общопрактикуващи лекари в общината, медицински
специалисти в Дом за стари хра, Други дейности по здравеопазването;
- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки.
9.2. Транспортно осигуряване
Транспортното осигуряване в общината се организира с цел евакуация на
пострадалите хора от наводнената територия и извозване до местата за временно
настаняване или до болницата в Г. Оряховица (при недостиг на линейки). Осигуряват се
транспортни средства за извеждане на животни и материални ценности от наводнената
територия, както и за транспортиране на оборудване до местата за временно настаняване
(легла, маси, столове), хранителни продукти от първа необходимост, бутилирана
минерална вода, облекла. Транспорт се осигурява и за извозване на отпадъчни материали
от разрушенията за неутрализирането им.
. Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи осигуряването на
транспорта:
-Зам. кмет на община;
-ст. експерт –икономическа политика
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9.3. Подготвяне, разкриване и оборудване на временни медицински,
снабдителни, разпределителни и др. пунктове (в сгради, собственост на общината,
предварително уточнени или палаткови лагери) - подходящите места за временно
настаняване на пострадали хора са в сградите – общинска собственост по населени места,
както следва:
*гр. Лясковец:ЕТ „Медицински център“; СОУ“М. Райкович“ /физкултурен салон,
столова, учебни кабинети/; НУ „Цани Гинчев“ /физкултурен салон/, класни стаи; НУ
„Никола Козлев“/физкултурен салон/, класни стаи, ритуална зала на общината, /сградите
са с локално парно отопление или с климатик/, салона на читалището, кварталните
клубове на пенсионера и инвалида;
*с. Джулюница: кметството, читалището, ОУ „П. Р. Славейков“, детската градина,
пенсионерския клуб;
*. с. Добри дял: кметството, читалището, детската градина,бившето училище;
*. с. Козаревец: кметството;читалището;бившето училище;
*. с. Драгижево:кметството,читалището, детската градина;
*. с. Мерданя: кметството, читалището.
В местата за временно настаняване се осигуряват минимални условия за
пребиваване – осветление, отопление (през зимния период), легла (матраци), завивки.
Информация за сградите с обществено предназначение на територията на
община Лясковец е представена в Приложение №10В.
* Отговорни длъжностни лица:
- зам. кмет – координира дейностите по оборудване на временните пунктове
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - уточнява необходимите финансови
средства;
- ст. експерт – икономическа политика – осигурява транспортните средства, горива
материали и оборудване от складовете на общината;
* Необходими средства и ресурси:
- оборудване, автомобили, работници за товаро-разтоварни работи (общинско
предприятие БОП)
9.3.1. Оценка на наличното оборудване и недостигащото
В общината няма достатъчно оборудване за обзавеждане на помещенията и
адаптирането им в места за временно настаняване на хора, останали без подслон:
няма легла, постелъчен инвентар, маси и столове за хранене могат да се осигурят
от
столовата база на училищата в гр. Лясковец и с. Джулюница, заведенията за обществено
хранене и развлечение, читалищата и пенсионерските клубове във всички населени места.
* Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на наличното оборудване
и недостигащото
- началник отдел „БФПИО“ – главен счетоводител ;
- старши счетоводител;
- главен специалист „ЧР“, домакин;
- кметове на населените места;
9.4. Предоставяне на храна, напитки, облекла на пострадалите хора
Дейността се координира от кмета на общината, логистично се подпомага от щаба
за изпълнение на общинския план.
* Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на общината или зам. кмет;
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- секретар на общината –за привличане на допълнително оборудване от БЧК,
Агенцията за чуждестранна помощ и др.
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - за уточняване на финансовите средства за
осигуряване на храна и стоки;
- Директор на Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности“ - за
връзка с доставчиците и разпределяне на доставките по пунктовете за временно
настаняване
*Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси - работници за товаро-разтоварни работи (общинско
предприятие БОП)
- механизация и оборудване – автомобили за извозване на хранителните запаси
(Домашен социален патронаж);
9.4.1. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща .
. * Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от
храни,вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други:
- началник отдел „БФПИО“ – главен счетоводител;
- старши счетоводител;
- главен специалист „ЧР“, домакин”;
- кметове на населени места;
9.4.2. Разчет за три дни на нуждите от
изделия,лекарствени продукти и други: разчетът
конкретната необходимост, в зависимост от броя
нуждаещи се от храни,вода и медицински изделия.
Разчетът за изхранване на населението на
Приложение № 18

храни, вода, медицински
ще бъде изготвен според
на пострадалите граждани,
общината е представен в

Договорени споразумения с доставчици:
Предвидено е да бъдат изготвени предварителни договорни споразумения за
осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области:
* доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области;
* доставка на питейна вода – с водоноски на В и К; бутилирана минерална вода;
* доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни,
консерви, трайни продукти и др. продукти за влагане в приготвянето на топла храна;
* горива за МПС – на територията на общината има 7 (седем) бензиностанции на
„Петрол”; „МАТ“; „Лукойл“; „Йоана“; „Мираж“ – за гр. Лясковец; бензиностанция в с.
Мерданя; бензиностанция в с. Джулюница и газ-станция в с. Козаревец.
горива за отопление – дърва и въглища – (складове за продажба);
механизация и оборудване.
Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като
определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на
доставчик е съгласно ЗОП.
При възникване на конкретна необходимост от стоки и материали – ще бъдат
подписвани двустранни договори между кмета на общината и определената фирмаизпълнител по договора.
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9.4.3. Изготвяне на обобщена заявка за снабдяване (с храни, вода,медицински
изделия, лекарствени продукти), съгласуване с кмета на общината и изпращане на
заявката до фирмите – доставчици.
Заявките за осигуряване на храна, вода, медикаменти, оборудване, облекла и
транспортни средства се изпращат от кметовете на засегнатите населени места, а за
общинския град се изготвят на база извършена оценка на нуждите.
Всички заявки се обобщават, според броя на пострадалите хора и разчета за
наличното и недостигащото оборудване.
Отговорни длъжностни лица:
-Директор на Дирекция ”БФПИОГС“;
-началник отдел „БФПИО“ – главен счетоводител;
-старши счетоводител.
9.4.4. Осигуряване на товаренето, транспортирането и доставката до местата
за временно настаняване на населението
В разчета на транспортните средства, с които ще се извозват стоките от първа
необходимост се включват всички автомобили на общината, и привлечените от физически
и юридически лица, които не са включени към момента в неотложни аварийноъзстановителни дейности.
Отговорни длъжностни лица:
- зам. кмет на общината;
-главен спецециалист”ЧР“, домакин”;
-общинско предприятие БОП;
-домашен социален патронаж.
Необходими средства и ресурси: автомобили – товарни микробуси, камиони и
работници за извършване на товаро-разтоварни работи.
9.4.5. Разпределяне на храна, напитки и облекло на пострадалите –
осъществява се от определените със заповед на кмета на общината отговорници на
местата за временно настаняване. Разпределянето е по опис, в съответствие с подадените в
общината заявки и утвърдената обобщена заявка за снабдяване.
За оперативност при разпределяне на помощите, същите ще се предоставят на
главата на семейството или домакинство.
Отговорни длъжностни лица за управляване на местата за временно
настаняване, приемане и разпределяне на храни, напитки и облекло:
- началник отдел“Местни приходи“;
- старши инспектор”Местни приходи ”;
- главен специалист”Местни приходи”;
- старши специалист финансист на кметствата;
- кметове на населените места;
9.4.6. Изхранване и временно настаняване на пострадалите домашни и
селскостопански животни – изведените животни се транспортират /завеждат/ до
стопански дворове или ферми, където се създават условия за временно отглеждане
/изхранване/.
. Отговорни длъжностни лица:
- Директор на Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности“
- експерт „Икономическа политика“
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси – работници в общината
- материали – фуражи, вода, транспортни средства.
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10. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи след
наводнение
10.1. Дейности по ликвидиране на последствията от наводнението, извършвани
от екипите на РД ПБЗН и РС ПБЗН (съгласно Инструкция № Із-2695 от 18. 10. 2011г. за
реда за осъществяване на оперативна защита при наводнение).
1. издирване на изчезнали хора;
2. изваждане на загинали хора и животни;
3. отводняване на сгради и др. ;
4. подпомагане разчистването на засегнатите пътища със специализирана техника.
10.2. Отстраняване на повреди по комунално-енергийните системи
Отстраняването на повредите по комунално-енергийните системи се извършва от
аварийни групи на Енерго Про, ВиК. Аварийните групи отстраняват повреди до пълно
възстановяване на системите. С приоритет се отстраняват авариите на обектите: сгради за
временно настаняване на пострадали. Впоследствие се отстраняват останалите повреди.
Отговорно длъжностно лице, координиращо дейностите по отстраняване на
авариите
- Зам. кмет на общината.
10.3. Инженерно осигуряване
Основните усилия на инженерното осигуряване след наводнение се насочват за
разчистване на пътищата - отстраняване на кални наноси, съборени дървета или части от
сгради; локализиране на авариите по комунално-енергийната мрежа; осигуряване на
електроенергия за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи.
Отстраняват се предпоставките за допълнително застрашаване живота на хората, както и
на силите, оказващи помощ чрез своевременно локализиране на авариите по комуналноенергийната мрежа, укрепване или отстраняване на неустойчиви конструкции. При
необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи - кметът на общината може да поиска помощ от местни
физически и юридически лица, които разполагат с необходимата механизация.
Кметът на общината може да поиска допълнителни сили и средства от единната
спасителна система чрез Областния управител и Оперативния център РДПБЗН.
Автомобилите, които ще участват в извършване на неотложни аварийно-възстановителни
работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на дейност за едно денонощие.
Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на община или Зам. Кмет;
- експерт „УК и ОМП“;
- старши експерт „Икономическа политика“ - осигуряване на транспортни средства
и горива за автомобилите на общината и ЕСС.
10.4. Идентифициране и погребване на загинали:
При наличие на загинали хора се извършва констатиране на смъртта от лекар и се
издава смъртен акт от общината до 48 часа от констатацията. Общинската администрация
създава условия за идентификация на загиналите, уведомява близките, ако живеят извън
общината. В случай, че има хора, починали по време на извозването им до болнично
заведение или след откарването им в болница, процедурата по тяхното идентифициране се
организира от служба "Български документи за самоличност» към МВР и сектор ГРАО,
които издирват и известяват близките. Информацията за имената и броя на загиналите се
подава на представителя на РУП на МВР в общинския щаб.
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Общината създава организация за своевременно погребване на загиналите хора извършва служебно погребение на социално слаби хора, и на хора, които нямат близки
родственици или ако близките не са се отзовали и не са извършили погребението.
Отговорни длъжностни лица в общината:
- кмет на общината;
- секретар на общината;
- кметове на кметства;
- главен специалист ГРАО;
- старши специалист – финансист на кметства.
10.5. Санитарна обработка след наводнение
10.5.1. Обезвреждане на трупове на умрели животни – кметът на общината
отправя искане чрез Оперативния център на РДПБЗН за необходимостта от екарисажна
дейност за обезвреждане на труповете на умрели животни.
10.5.2. Почистване и дезинфекциране на отводнени сгради, имущество – кметът
на общината отправя искане чрез Оперативния център на РДПБЗН за осигуряване на
дезинфектиращи препарати. След получаването им в общината за създава организация за
разпределяне и предоставяне на засегнатите хора.
. Отговорно длъжностно лице в общината, координиращо извършването
на санитарна обработка
-Зам. кмет.
11. Осигуряване на реда и законността след наводнение
При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от
системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината
отправя искане чрез Оперативния център на РД ПБЗН за осигуряване на специализирани
сили и средства на МВР.
Редът и законността в общината се осигуряват от РУП-Г. Оряховица (ПУЛясковец)
Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването на
реда и законността:
-зам. кмет на общината.
12. Предоставяне на възстановителна помощ – възстановителната помощ за
пострадалите от бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размери, определен
с правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет. На основание чл. 56, ал. 1 от закона за защита при
бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския
бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.
Средствата се предоставят за:
1. разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове, сили и
средства на единната спасителна система;
2. финансиране на неотложни възстановителни работи;
3. предоставяне на възстановителна помощ;
12.1. Изготвяне на подробна оценка за нанесените щети – извършва се всеки
обект поотделно. Извършва се по заповед на кмета на общината от общински комисии,
които включват техници и експерти: инженер-конструктор и лицензиран оценител.
Дейностите по оценка на щетите включват документиране - попълване на бланка за
оценка на щетите и фото заснемане на обекта.
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12.2. Подготвяне на подробни план-сметки за възстановяване на нанесените
щети (по обекти) и обобщаване по населени места.
12.3. Подготвяне на искане на средства до МКВП при МС за разплащане на
непредвидените разходи за извършване на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствие за включените чрез Оперативния център сили и
средства на единната спасителна система; за финансиране на неотложни възстановителни
работи и за предоставяне на възстановителна помощ на населението /за строителни
материали или строително-ремонтна дейност на единствени жилища на граждани/.
Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на
общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната
спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични
търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на
Министерството на здравеопазването и др. ).
В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за
защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор или
др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия,
включени сили и средства на единната спасителна система). Към искането се прилагат: справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити;
- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити или държавни предприятия;
- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от Закона за
защита при бедствия (ЗЗБ).
Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от
кмета на общината изпращат в комисията становище относно целесъобразността на
извършените разходи;
Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените
сили и средства на единната спасителна система.
Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на общината;
- Секретар на община – привличане на средства от други източници: БЧК и др. ;
- старши специалист КДС – изготвя количествено-стойностна сметка за СМР,
съгласно оценка за нанесените щети по обекти.
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ изготвят финансова обосновка на разходите
на общината за участие в спасителните операции и извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи; изразходваните средства за осигуряване на дейностите на
единната спасителна система и привлечените допълнителни сили и средства.
- началник отдел „БФПИО“ - осигурява платежните документи за закупени горива
и др. материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в
СНАВР; заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни
аварийно-възстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за предоставяне
на неотложна помощ на населението.
-експерт„УКиОМП“-извършва
окомплектоване
на
исканията
до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
12.4. Организиране изпълнението на решенията на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане при МС за разходване на отпуснатите
целеви средства по предназначение.
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. Отговорни длъжностни лица за предоставяне на помощи на населението:
- Кмет на община;
- Секретар на община – привличане на средства от други източници: БЧК, и др.
- Директор на Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности“уточняване на процедурата и провеждане на процедура за избор на доставчик на стоки и
услуги;
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - контрол за целевото предоставяне и
изразходване на средствата.
- експерт „УК и ОМП“ - окомплектованост на документацията по предоставяне на
помощта – двустранно подписани протоколи за приемане-предаване, фото заснемане и др.
- старши специалист КДС –контрол при разпределяне на помощите – строителни
материали.
- старши счетоводител - изготвя финансово досие на всеки обект и подготвя отчет
до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на за целевото
изразходване на средствата.
. Необходими средства и ресурси:
-транспортни средства за извозване на строителните материали до пунктовете за
раздаване.
12.4.1. Места за предоставяне на строителни материали на населението:
Местата за предоставяне на помощите по населени места са, както следва:
гр. Лясковец
-дворът на общината;
-склад строителни материали;
с. Джулюница
-кметството;
-ОУ „П. Р. Славейков“;
с. Добри дял
-кметството;
-бившето училище;
с. Козаревец
-кметството;
-бившето училище
с. Драгижево
-кметството;
- читалището;
с. Мерданя
-кметството;
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
1. Дейностите по защита на населението при опасност от наводнение и след
наводнение се координират от ръководител на място, определен съгласно Закона за
защита при бедствия (ЗЗБ).
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Ръководител на място е началникът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност
и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на
ЕСС при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
2. Основни мероприятия и задачи, които се изпълняват от РД „ПБЗН” (РС
„ПБЗН”):
2.1. Дейности по оперативна защита при непосредствена опасност от наводнение:
2.1.1. наблюдение на водното ниво и състоянието на хидротехническите
съоръжения, като информацията се събира в НОЦ;
2.1.2. аварийни дейности по елементи на хидротехнически съоръжения:
а) отваряне или затваряне на изпускатели, саваци и др. ;
б) удълбочаване на преливници;
в) тампониране, прорязване и др. ;
2.1.3. отстраняване на подприщвания на водни течения;
2.1.4. прокопаване на водоотвеждащи канали;
2.1.5. координиране и участие в надграждане на съществуващи диги и изграждане
на временни диги чрез:
а) използване на модулни елементи;
б) нареждане на чували с инертни материали;
в) натрупване на инертни материали;
2.1.6. участва в евакуирането на потенциални източници на биологично
замърсяване и др. , попадащи в заливните зони, които биха предизвикали поражения
върху хората и/или замърсяване на околната среда;
2.1.7. при необходимост подпомага устройването на лагери за временно
настаняване на застрашеното население.
2.2. Дейности на РД”ПБЗН” при наводнение:
2.2.1. разузнаване района на заливане и местата, където е възможно да се намират
застрашени хора, животни и културни ценности;
2.2.2. огледи за състоянието на пътищата и подстъпите към наводнения район и за
населени места без достъп вследствие на наводнени пътища;
2.2.3. откриване местоположението на хора, попаднали в бедствено положение;
2.2.4. извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от
залетите зони (след прекъсване на електрозахранването) - първи на извеждане подлежат:
бременните жени, майките с малки деца, болните на легло, хората в неравностойно
положение, хронично болните, чието лечение изисква периодично посещение на
болнични заведения (хемодиализа и др. ), и възрастните хора);
2.2.5. при данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които могат да
нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване, извършват оглед на местата за
съхранение и при възможност вземат мерки за ограничаване/предотвратяване на щетата
или замърсяването;
2.2.6. изпомпване.
2.3. Дейности на РД”ПБЗН след наводнение - ликвидиране последствията
чрез:
2.3.1. издирване на изчезнали хора;
2.3.2. изваждане на загинали хора и животни;
2.3.3. отводняване на сгради и др.;
2.3.4. подпомагане разчистването на засегнатите пътища със специализирана
техника.
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При необходимост изваждането на загинали хора и животни се извършва чрез използване
на алпийски способи, водолазно оборудване и екипировка, високо проходима и/или
плаваща техника.
При изнасяне на умрели животни, наводнени храни или други вещи, които биха се
оказали потенциални източници на биологично заразяване или причина за възникване на
епидемия, задължително се използват лични предпазни средства.
Отводняване и разчистване на засегнатите пътища със специализирана техника се
извършват само от правоспособни лица.
3. Областният управител
Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта (съгласно
чл. 64, ал. 1 от ЗЗБ) и 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. Може да обяви
бедствено положение на територията на областта или част от нея. Областният управител
организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при
бедствия.
При опасност за населението областният управител разпорежда да бъде временно
изведено населението на засегнатата община към друга община (или област).
Населението, което ще бъде временно изведено ще бъде настанено в пригодени
помещения в училища, физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване на
минимални условия за живот.
4. Кметът на общината
4.1. Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на
територията на общината съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗЗБ.
При опасности от наводнение и при възникване на наводнение основните функции на
кмета на общината са:
- създаване на организация за своевременното оповестяване и информиране на
населението и на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
4.2. При възникване на наводнение на територията на общината, съгласно чл. 65,
ал. 1 от ЗЗБ, кметът:
1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се
въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от
време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи);
3. извършва обмен на информация с оперативния център на Регионална дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или
материална помощ в съответствие с възможностите им;
5. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;
6. може да поиска координация от областния управител;
7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на
пострадалите лица;
8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението
при бедствия;
9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при
бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на
спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на
МВР писмена информация за тяхното протичане.
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Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл. 65 от
Закона за защита при бедствия.
4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се
и се предоставя от кмета на общината.
Неотложната помощ на пострадалите хора включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост
ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на дирекция
„ИПХД”.
Когато кметът на общината поска координация на СНАВР от Областния
управител
– обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация
В. Търново по факс с номер 062/653112 при дежурните в ОЦ на РД ПБЗН и на факс с
номер 062/620144 при дежурния по Областен съвет по сигурност.
Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в
другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.
Длъжностното
лице
осъществяващо
координиращи
дейности
по
законосъобразното
изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция „БФПИОГС“ и начални
отдел „БФПИО“ – главен счетоводител.
4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани –
предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
5. Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)
ЦСМП организира и осигурява:
1. Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
2. Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности
до настаняването на пострадалите в болница.
3. Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни
ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.
4. Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни
заведения, в които се извършват трансплантации.
5. Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по
автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за
помощ и подадената информация до екипите.
6. Осигуряване на специализиран транспорт за:
а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински
изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска
помощ;
в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни
заведения.
7. Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на
територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона
за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните
и здравните заведения в област В. Търново като:
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. създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка,
лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
. формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
. осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни
фактори;
. организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и
санитарен контрол в засегнатата територия;
. формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;
6. Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област
В. Търново) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е
Директорът на ОД на МВР В. Търново.
В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено
бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се
ограничи:
. правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от
места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;
. правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота,
здравето и имуществото на лица или на околната среда;
. свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията,
засегната от земетресението;
. правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
. временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на
имущества от определената територия;
. забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от
Закона за МВР и включва:
. отцепване (изолиране) на района;
. осигуряване на обществения ред и организация на движението;
. осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на
населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др. ;
. осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните
ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;
. осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РДПБЗН за
провеждане на аварийно-спасителни дейности;
. оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ
на пострадалите;
. извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на
слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други
престъпления;
. организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места,
където е извършена евакуация; оказване съдействие на органите на местното
самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства,
принадлежащи на фирми, организации и неюридически лица за провеждане на
евакуационни и спасителни дейности;
. провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
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7. Силите на единната спасителна система от други области, включени в
неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните
структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните
ръководители.
8. Комунално-енергийни дружества – Енерго Про и ВиК .
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите.
С приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности,
здравеопазване, възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно
настаняване на пострадали хора.
9. Търговски дружества за комуникационни услуги – Виваком, М-тел и
Глобул :
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и
осигуряване на покритие на мрежите.
10. Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно
подпомагане на пострадали хора при бедствия. БЧК има централна база в с. Долни Лозен
(Софийска община) и между областна складова база в Русе.
Складовите бази разполагат с резерв от имущество от първа необходимост за подпомагане
на 5 000 човека бедстващо население. Подпомагането чрез БЧК се извършва при бедствие,
чрез искане на Секретаря на Щаба за ИОПЗБ до Областен съвет на БЧК-В. Търново /GSM:
0887 003 312/.
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV
Източниците за финансиране по плана за защита при наводнение на територията на
Община Лясковец са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският
бюджет.
Когато финансирането на дейностите при наводнение е за сметка на бюджетите на
министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл. 61, т. 1 и т. 2 на Закона за
защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита
се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства
и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със
Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за
заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите –
кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи
целесъобразността и законосъобразността на разходите).
VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Координацията на съставните части на единната спасителна се осъществява чрез
Оперативния център на Регионална дирекция „ Пожарна безопасност и защита на
Населението“– В. Търново.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникналото наводнение;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, съставните части на единната спасителна система и населението при наводнение;
4. По искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния
19

управител организира включване на предвидените в Плана за защита при наводнение
съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства
при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от Оперативния център се
записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се
осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет
връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в Област В. Търново.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в района на наводнението. Ръководител на място е Директорът на
РД "Пожарна безопасност и защита на населението" В. Търново, или опълномощено от
него длъжностно лице.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със
заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява
взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с
националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб
са:
. Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
. Изготвя оценка на щетите;
. Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
. Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината:
подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените
структури и координира изпълнението на решението;
. Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с
кмета на общината.
VІІ. 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 БЕДСТВИЕ.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на населението при наводнение на територията на общината и
областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена
„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност”. Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и
оповестяване са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна
конференция, планирана конференция за определен час.
. Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в
групите: членовете на общинския щаб, кметовете на населени места, доброволците,
дежурния при ОбСС. При опасност от наводнение те ще получат съобщение от
системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! .
"Внимание, опасност от наводнение! .
"Внимание, опасност от наводнение!.
"Внимание, опасност от наводнение!
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При възникване на наводнение лицата ще получат съобщение от системата на
мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате
съобщение! Моля въведете вашия PIN!
"Внимание, наводнение!
"Внимание, наводнение!
"Внимание, наводнение!
. Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна
информация - конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
. Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или
експертно становище.
. Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се
включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение
за реагиране при радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване.
. Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на
определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително
известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство
и населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН В. Търново, по разпореждане на
Директора на Регионална дирекция"Пожарна безопасност и защита на населението" В.
Търново
При наводнение, изискващо координация на областно и общинско ниво, кметство и
населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на
искане на Областния управител, Кмета на засегнатата община, Ръководителя на
съставната част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на
намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН В. Търново.
VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ
ЗА РЕАГИРАНЕ
1. Сили на основните части на Единната спасителна система
№
1

2
3

4

Наименование

Личен състав
(брой)
ОД на МВР – РУП – Г. Оряховица
8
- ПУ гр. Лясковец (Разчет на силите ( + …. При
и средствата – Приложение №…. . необходимост)
)
РДПБЗН – МВР – РС „ПБЗН“ – Г. 7-8 д. на смяна (
Оряховица
при обстановка
действат – 6 д. )
РДПБЗН – МВР - Група аварийно- 31 (7 д. на смяна
спасителни дейности – Г. Оряховица
(/при обстановка
действат – 6 д. /)
Център за спешна медицинска помощ – 2 екипа
клон Г. Оряховица

Техника
(брой)
1
( +…. . При
необходимост)
5
(при
обстановка
действат 2 бр. )
13
(при
обстановка
действат 3 бр. в
зависимост
от
бедствието)
2 бр.

Разчета на силите и средствата на държавните структури, разположени на
територията на община Лясковец (ПУ –гр. Лясковец) е даден в Приложение №…
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2. Специализирани сили на министерства и ведомства
№

Наименование

1
2
3

РИОСВ – В. Търново
РЗИ – В. Търново
ОД „Безопасност на храните „ – В.
Търново
БЧК – В. Търново
4
МБАЛ – В. Търново
МБАЛ – Г. Оряховица
Енерго Про Мрежи ЕАД –( РОЦ – Г. 12 (6 екипа)
Оряховица – подразделение Лясковец)
ВиК „Йовковци“ООД – В. Търново (район 2 екипа
Лясковец)
Виваком – за областта

4
5
6
7
8
9

Личен състав
(брой)

Техника
(брой)

4
10 бр.
6 бр.

3. Сили и средства на община Лясковец
№
1
2

3

4

5

Наименование

Личен състав
(брой)
Доброволно формирование
15
Изборни и ръководни длъжности, които 8
имат задължения при възникване на
бедствия:
Кмет на община, зам. кмет, кметове на
населени места, секретар на община.
Служители в Дирекция „БФПИОГС“ – 32 12
души. Задължения при възникване на
бедствия имат:
Директор на Дирекция, началник отдел
„БФПИО“, старши счетоводител, експерт
„УК и ОМП“,главен специалист ТРЗ,
главен специалист „ЧР“ – домакин,старши
експерт обществени прояви, началник
отдел „МП“, старши инспектор „МП“,
главен специалист „МП“,началник отдел
ГРАО, главен специалист ГРАО .
Служители в Дирекция „ТУОСЕИ“ 21 7
души. Задължения при възникване на
бедствия имат: Директор на Дирекция,
главен специалист – еколог, старши
специалист КДС, главен специалист БКД,
главен специалист АС, изпълнител охрана
-2 души.

Техника
(брой)
3
3

Членове на общинския щаб – 17 души, от
които външни експерти, представители на
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6
7
8
9

териториални органи на изпълнителната
власт и на местни организации: РУП (ПУ),
РС“ПБЗН“, ВиК, Енерго Про Мрежи,
общопрактикуващи лекари - души,
Общинско предприятие БОП – 11 души.
Дейност „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ (техници на пункт за
управление)
Дейност „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ (денонощни дежурни)
Дейност „Други дейности по БКС“ .
Задължение при бедствия има : огняр

5
9

4
1

2
5
1

3.1. Автомобили на община Лясковец
№
1
2

3
4

Наименование

Забележка
брой
3

Леки автомобили (4+1 места):
-Шкода Октавия, рег. №ВТ 4141 АР
-Ситроен, рег. №ВТ 1414 АМ
Леки автомобили (9 места):
2
-Ситроен Джъмпер – 29, рег. №ВТ 9084
АТ
-КИА ПРЕЖО, рег. №ВТ 1441 АМ
Товарен автомобил:
1
-Ивеко Даили – 3. 5 т. , рег. №ВТ 1917 ВТ
Ремарке
1

10 места
18

5

3.2. Уреди, съоръжения и имущество, които могат да се използват при
провеждане на СНАВР.
№
1
2
3
4

Техника и имущество
Моторна водна помпа „Субару“
Моторен трион „Щил“
Електически фенер
Шланг 38 мм 17 бара

брой
1
1
3
1

Забележка
за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ
за ДФ

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Смукателен маркуч
Гръбна пръскачка
Кофа за вода – 10 л.
Лопата крива
Брадва
Кирка
Мотика
Тупалка гумена
Съдове за питейна вода – 5 л.

1
1
2

за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр

10
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4. Сили и средства на юридически и физически лица в общината - представени
са в списък на физическите и юридическите лица, които разполагат с техника за
извършване на СНАВР - Приложение № ….
IХ. Време за готовност за реагиране:
. На основните сили на единната спасителна система – до 3 (три) минути след
получаване на сигнала.
. На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60
(шестдесет) минути след получаване на сигнала.
. На доброволното формирование към общината– до 60 (шестдесет) минути след
получаване на сигнала.
. На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в
НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.
Изготвил:
Стефан Бошнаков – Експерт „УК и ОМП“
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЧАСТ

ЗАЩИТА ПРИ

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
Земетресенията се оценяват по две скали:
-магнитудна скала / по Рихтер / - отчита отделената сеизмична енергия в огнището;
-скала на интензивностите / Медведев, Шпонхоер, Карник / - 64. Отчита усещанията
на хората, повредите в конструкциите на сгради и съоръжения и измененията в релефа на
земната повърхност.
Съгласно картата за сеизмично райониране на Република България от 1987г.
територията на община Лясковец попада в зона със земетръсно проявление от VIII степен
по скала на Медведев - Шпонхоер – Карник ( МШК–64), под прякото въздействие на
Вранчанското и Горнооряховското огнище.
Общината попада в област със земетръсно проявление от VІІI-а степен по МШК-64,
съгласно картата за сеизмично райониране на страната от 1987г., но при определяне на
възможния разрушителен ефект на земетресението върху сгради тежест имат следните
фактории: общо състояние и поддържане на сградния фонд, земетръсна неосигуреност на
конструкции, изградени преди 1987г. (преди 1987г. действат нормативни документи за
земетръсна осигуреност в строителството, при които общината попада в територия с пониска степен на земетръсно въздействие); степен на износване, поради вибрации и
изложеност на постоянни природни и техногенни въздействия, периодично наводняване на
основите на сградите при проливни дъждове и снеготопене (около които няма изградени
водоплътни тротоари) или изградени от кирпичен материал. При едно сравнение между
картите за сеизмично райониране на страната се забелязва тенденция за повишаване на
интензитета на земетръсно проявление по райони, т.е. въпреки определената VІІI-а степен за
общината, не е изключено да има земетресение с по-голям интензитет и респективно поголям разрушителен ефект.

1

-Горнооряховски сеизмичен район:
Характеризира се с магнитут от 7,1 до 7,5 по Рихтер и интензивност 8-ма степен по
МШК – 64. Дълбочината на огнището е до 20 км. Обхваща територията на цялата община, с
повторяемост около 70-80 години.
-Врачански сеизмичен район / Република Румъния /:
Характеризира се с магнитут над 7,0 по Рихтер и интензивност 8-9-та степен по МШК
– 64. Дълбочината на огнището е до 120 км. Обхваща цялата територия на общината.
Повторяемост около 70-90 години. При земетресение от VІІI степен в общината ще възникне
сложна обстановка, ще има поражения в различна степен на инфраструктурни обекти и
съоръжения.
Карта с районите на земетресения. Приложение №23
Ще има умерени до силни повреди на жилищни и стопански сгради:
- големи пропуквания на стени, частични срутвания на стени и покриви на кирпичени
и каменни постройки;
- малки пропуквания на стени и частично срутване на комините на тухлени сгради;
- пукнатини в мазилката при постройките с подсилена конструкция.
Очаква се да има затрупани хора и много ранени, които се нуждаят от помощ. Ще
има обща тревога сред населението.
При 8-ма степе по прогноза се очакват:
-загуби –около 68 жертви;
-Поражения на населението: нервно-психичен травматизъм; механични травматични
увреждания; хипоксични състояния; комбинирани механични и травмични травми;
-Разрушени сгради – 46;
-Повредени сгради – 400;
-Разрушения и поврди на комунално-енергийните и комуникационни мрежи – 60 %;
-5% от населението ще бъдат затрупани и ще се нуждаят от спасяване;
-20 % ще се нуждаят от настаняване и всестранно осигуряване.
Справка за разрушения и конструктивни повреди на сградния фонд и загуби
сред населението. Приложение № 10А.
Земетресението може да предизвика вторично усложняване на обстановката и
проявяване на комплекс от негативни ефекти: спиране на електро и водоподаването, локални
наводнения на сгради, пожари /увреждане на котли на парни инсталации, промишлени
инсталации под налягане, разрушаване на комини на сгради /особено през отоплителния
сезон/, късо съединени в ел.мрежата, при скъсване на ел.проводници, авариране на
ел.машини и съоръжения, оставени да работят без надзор.
Очакваните поражения по основните комунално съоръжения са, както следва:
- Електроснабдяване – силни повреди ще се получат по основните далекопроводи –
110 КV и разпределителната подстанция и електросъоръжения; аварии ще има и по
електропроводите ниско напрежение и трафопостовете в населените места;
- Водоснабдяване – възможно е да има прекъсване на магистралните водопроводи и
прекъсване на селищни водопроводни мрежи; прекъсване на напорния и хранителния
водопровод на водонапорни кули;
Очакват се пропуквания или разкъсвания на язовирните стени на потенциално
опасните язовири, както и на други хидротехнически съоръжения с възникване на
наводнения;
-Далекосъобщения - силни повреди се очакват да получат АТЦ в общината и
областта; възможно е да се получи прекъсване на основните кабели към Лясковец и
съставните села (в т.ч. и на оптичния кабел). Очаква се да има повреди по съоръженията на
мобилните оператори в общината, които осигуряват покритие на мобилната мрежа.
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Възможно е да има деформация на Жп-линиите и пътните платна. Рискът от
възникване автопроизшествия по време на труса е голям.
При възникване на земетресение с магнитуд 7 - 8 степен по скалата на МШК ще се
създаде сложна обстановка, която ще засегне всички аспекти на обществения живот и
икономика на общината:
1.Ще има голям обем от спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи,
които трябва да се изпълнят в кратки срокове;
2.Недостиг на сили и средства от Единната спасителна система и общината за
провеждане на СНАВР (ще имат най-вероятно големи загуби). Спасителните работи ще се
организират и провеждат с използване на оцелелите сили и средства, и основно с привлечени
сили и средства от други области / Добрич, Варна, Русе, Разград, и др. / и с такива, които ще
бъдат предоставени от други държави;
3.Много увредени публични и частни жилищни сгради и много ранени хора,
нуждаещи се от откриване и спасяване. Възможни са и човешки загуби;
4. Разрушения и аварии по В и К, енергийната и комуникационните мрежи
Възможно е спиране на енерго и водоподаването към населените места;
5.Блокиран достъп до населените места, затрупвания по улици, което ще затрудни
провеждането на СНАВР.
6.Възможно е да възникнат вторични огнища на поражения - пожари в населените
места, взрив, обгазяване, които да застрашат в по-голяма степен живота на пострадалите
хора (могат да възникнат пожари и да се получи обгазяване на жилищни и производствени
сгради, при къси съединения от нарушение в производствения цикъл и използвано
ел.оборудване и др., както и наводнения на жилищни и обществени сгради, поради повреди
във ВиК – съоръженията.
7.Риск от възникване на епидемии, поради неспазване на санитарно-хигиенните
норми.
8.Голяма част от производствените предприятия ще спрат дейността си за
продължителен период от време (възможно е нарушаването на производствения цикъл да
доведе до пожари, промишлени авари);
9.Разрушенията на промишлени инсталации, пречиствателни съоръжения и др.,
могат да нанесат поражения на околната среда.
10.Ще има дълъг възстановителен период.
ІІ.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално състояние:
прогнозиране, анализиране и оценка на риска от земетресения.
. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на оценка на риска от земетресения:
-Кмет на общината;
- Директор на Дирекция „ТУОСЕИ“;
- гл.архитект на общината;
- експерт“УК и ОМП“.
- старши специалист КДС;
- главен специалист - еколог;
2. Поддържане на общинските сгради за социални дейности /ДСП, ЦСРИ / учебни и
детски заведения, сгради за административни дейности, читалища, клубове на инвалида и
пенсионера, музеи, и складове за съхранение на имущество за защита на населението в добро
техническо и експлоатационно състояние.
2.1.Изготвяне на технически паспорт за всеки обект – общинска собственост.
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2.2.Организиране на периодични комисии за обследване и контрол за техническа
изправност на общинските сгради с обществено предназначение и изготвяне на експертни
доклади и становища /от инженер - конструктори/.
2.3.Планиране на средства по бюджета на общината за извършване на текущи и
основни ремонти, след техническа обосновка на необходимостта по т.2.2, и за паспортизация
на обектите – общинска собственост.
2.4.Картотекиране на сградите и съоръженията, които поради техническото
състояние, в което се намират (опасност от саморазрушаване) застрашават живота и здравето
на преминаващите хора и могат да доведат по пътно-транспортни произшествия .
. Отговорни длъжностни лица
- Зам.Кмет на общината;
- Директор на Дирекция „ТУОСЕИ“;
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“;
- гл.архитект на общината;
- старши специалист КДС;
- главен специалист - еколог;
- външни експерти.
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси – работници–строители към общината, строителни материали и
оборудване; автомобили за транспорт на хора и материали;
-финансови средства за заплащане на услуги на фирми – изпълнители на ремонтни
дейности; заплащане на експертизи за конструктивно обследване на състоянието на сградите.
3.Спазване на изискванията за устройство на територията, инвестиционно
проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, съгласно закона за устройство на
територията и подзаконовите нормативни актове
. Отговорни длъжностни лица
- гл.архитект на общината;
- старши специалист КДС;
- главен специалист - еколог;
4.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за извършване
на дейности по защита при бедствия – осигуряване на обучение на доброволците,
оборудване, лични предпазни средства, застраховка.
. Отговорни длъжностни лица:
- експерт „УК и ОМП“;
-Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - за финансово осигуряване на дейността.
. Необходими средства и ресурси: ежегодна застраховка на всеки доброволец;
работно облекло и обувки – съгласно нормативите за предоставяне на лични предпазни
средства и облекло /през 2-5 години/; индивидуални средства за защита, заплащане на
лицензиран обучител.
5.Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за
поведение и действие при опасност и при възникване на земетресение
Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е
задължително /чл.14, ал.2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от
подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по
защита.
Обучението на населението за начините на поведение и действие, и изпълнение на
необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кмета на общината като
обучение по желание /чл.17 от ЗЗБ/.
. Отговорни длъжностни лица в общината:
-кмет на общината;
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-експерт „УК и ОМП“;
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Дейностите за защита на населението, които се изпълняват от общината са:
1.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и на населението;
1.1.Оповестяване по Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт;
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението
при бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и областта се
осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Националната
система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност“.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са
представени са в т.VІІ от плана.
Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на
сирени в продължение на 3 минути, последван от указания по местното кабелно радио в
гр.Лясковец за поведение на населението, въведени временни ограничения за движение
по пътищата и др.
На територията на общината има монтирани 7 бр. електро-механични сирени С 40
с централно и местно задействане и 1 бр. електрическа сирена: гр.Лясковец – 5 бр.:
монтирани на сградата на общината, НУ“Никола Козлев“, „Аркус“АД – 2 бр. и пощата; на
кметствата на с. Джулюница, с. Драгижево и с. Мерданя.
За оповестяване на населението ще се използват и наличните ръчни сирени в с.
Козаревец и с. Добри дял.
1.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет
В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:
- изградена вътрешна централа тип PANASONIK – телефон: 0619/22055 ;
- факс връзка – телефон:0619/22045 ;
- интернет връзка, e-mail: obshtina@lyaskovejs.net
Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита
на населението ще се публикува на официалния сайт на общината: www.lyaskovets.net
Оповестяването по телефона на длъжностните лица, които имат задължения по плана
за действие при земетресение ще се извършва от дежурния при ОбСС, по разпореждане на
кмета на общината. В дежурната стая на ОбСС са монтирани следните телефони:
0619/22085;0619/22055(вътр.111) и мобилен: 0889002662.
Оповестяването при земетресение в общината се извършва по схема, както следва:
( Приложение №19)
Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в община
Лясковец: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва:
1. Оповестяване на дежурния при ОбСС.
2. Оповестяване на кмета на общината.
3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС за извършване на
оповестяване.
4. Оповестяване на кметове на кметства;
5. Членовете на щаба, доброволно формирование и другите сили и средства на
общината (ръководители на публични и стопански организации за организиране защитата на
работещите и постоянно пребиваващите хора и/или юридически и физически лица, които
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разполагат с техника, необходима за извършване на неотложи аварийно-възстановителни
работи).
За начало на оповестяването се счита времето на оповестяване от дежурния при
ОбСС- Лясковец.
При земетресения кметът на кметство докладва обстановката на дежурния при ОбСС.
Дежурният при ОбСС незабавно докладва на кмета на общината и по негово разпореждане
продължава оповестяването за събиране на щаба, доброволците, юридическите и
физическите лица, определени за участие в неотложните аварийно-възстановителни работи.
1.3.Оповестяване чрез радио средства и телевизия – предаването на гласова
информация за целите на ранното оповестяване на населението на гр.Лясковец ще се
извършва по местно кабелно радио, а в останалите населени места кметовете на
кметства ще назначават оповестители. Националната телевизия и радио също ще излъчват
съобщения за обстановката в страната и предприетите мерки за защита.
1.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на членове
на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване чрез
оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в общината.
2.Разузнаване на обстановката в общината - събирането на информация за
планиране на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи се осъществява
в два условни етапа:
2.1.Разузнаване на първи - предварителен етап- за добиване на оперативна
информация за обстановката в зоната на поражение. Започва с регистрирането на
земетресението и непосредствено след първоначалното затихване на първия трус.
Информацията за обстановката през предварителния период за разузнаване (5-7
минути след регистриране на земетресението) се добива от органите на Геофизическия
институт към Българската академия на науките, излъчва се Българското национално радио и
по Националната телевизия, получава се от Оперативния център на РД ПБЗН и от
оперативния дежурен при ОблСС-В. Търново. До 20-та минута се получава информация за
параметрите на земетресението (епицентър и интензитет). На този предварителен етап се
създава организация за събиране на актуална информация – извършва се разузнаване на
обстановката и мащабите на разрушенията – кметът на общината изпраща експертни групи –
служители от Дирекция „ТУОСЕИ“ в общината, които да огледат града и да извършат визуален оглед за степента и характера на разрушенията:
- да определят маршрути за придвижване до зоната на поражение, състояние на
пътищата - да обозначат непроходимите улици и да набележат обходни маршрути за
движение на автомобилите на ЕСС, които ще участват в неотложни аварийновъзстановителни работи;
- да маркират на карта местата, където е възможно да се намират застрашени хора,
животни и културни ценности /местата с най-големи разрушения/ и т.нар. зони за
приоритетна намеса, в които трябва незабавно да започнат неотложни аварийновъзстановителни работи;
- огнищата на пожари;
- степента на разрушение на елементите от мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура – състояние на обектите от критичната инфраструктура.
Кметовете и кметства извършват разузнаване на обстановката в населените места, за
които отговарят.
Резултатите от разузнаване на обстановката, събрани от всички източници се
докладват на дежурния при ОбСС. Оперативният дежурен при ОбСС докладва на кмета
на общината.
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2.2.Разузнаване на втори – последващ етап - за добиване на оперативна информация
с цел осигуряване действията на силите при провеждане на неотложни аварийновъзстановителни работи.
Започва непосредствено след привеждане в готовност на всички сили и средства.
Извършва се основно от оперативните групи на специализираните формирования на
ЕНЕРГО ПРО, В и К, Виваком, РЗИ, ОПУ, които подават актуална информация в общинския
щаб, както следва:
а/ за състоянието на Комунално енергийната мрежа (КЕМ) - осъществява се от екип
на Енерго Про, В и К и Виваком. Установяват повредите по основните съоръжения.
Резултатите докладват на общинския щаб чрез своите представители и на ръководителя
на място.
б/ за състоянието на транспортните мрежи - осъществява се от групи на ОПУ за
републиканската пътна мрежа, а за четвъртокласната и уличната пътна мрежа от оперативна
група от общината;
в/ за състоянието на предпазните диги в с. Джулюница – извършва се от оперативна
група от общината;
г/ за състоянието на социални заведения: дом за стари хора и център и домашен
социален патронаж – изпраща се оперативна група от общината;
Кметовете на населени места предават информация за нанесените щети на
територията на кметствата на дежурния при ОбСС.
. Отговорни длъжностни лица от общината за разузнаване:
- Директор на Дирекция „ТУОСЕИ“
-старши специалист КДС ;
-главен специалист „АТО“
- експерт „УК и ОМП;
- главен специалист - еколог;
- представител на РУП (ПУ - Лясковец);
- кметове на кметствата;
. Необходими средства и ресурси:
-ресурси – високопроходими автомобили.
2.3.Разузнаване за целите на провеждане на НАВР – извършва се от екипа на
РД”ПБЗН” при пристигане на мястото на поражение за определяне на:
• Маршрути за предвижване до зоната на поражение;
• Местата за устройване на странични и магистрални проходи;
• Местата на сградите с масово пребиваване на хора и тези, в които незабавно трябва
да започнат издирвателни и спасителни работи;
• Степента на разрушение на елементите от комунално-енергийните мрежи (КЕМ) и
вторичните поражения, които са предизвикали;
• Огнищата на пожари;
• Наличието на замърсяване с радиоактивни източници, ПОВ, причинители на
биологично заразяване;
• Сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване;
• Наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във въздуха над
допустимите стойности;
• Състоянието на пътища и пътни съоръжения;
• Състоянието на хидротехнически съоръжения;
• Състоянието на хвостохранилища;
• Състоянието на жп мрежа и летище;
• Местата, удобни за развръщане на временни пунктове за спешна помощ;
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• Подходящи места за съхранение телата на загиналите;
• Местата на вертолетните площадки;
• Местата за устройване на палаткови лагери;
• Местата за развръщане на походни кухни;
• Пунктовете за раздаване на храна, вода, медикаменти и други;
• Местата за развръщане на полеви болници;
• Степента и характера на разрушенията;
• Наличието на живи хора под разрушенията;
• Възможността за използване на различните видове средства за комуникация;
• Местата, удобни за развръщане на пунктове за управление (ПУ);
• Откриването на проекти, схеми, чертежи или друга подобна информация за
разрушените сгради;
• Оцелелите, които могат да дадат полезна информация;
. Състоянието на епидемиологичната обстановка;
• Удобните места за развръщане на пропускателни пунктове от и към зоната на
поражение;
• Наличието на социални заведения, които биха могли да функционират и изпълняват
задачи по ликвидиране на последствията;
• Наличието на обекти, на които незабавно трябва да се осигури охрана;
• Състоянието на обекти, които биха могли да предизвикат екологично замърсяване
на околната среда;
• Състоянието на обекти от национално значение.
По данните от проведеното разузнаване ръководителят на място извършва оценка
на обстановката, поставя задачи на екипите и определя реда за провеждане на спасителните и
неотложните аварийно-възстановителни работи.
3.Събиране на щаба и въвеждане в изпълнение на плана за защита при
бедствия, в частта „Земетресения”.
Кметът на общината със заповед въвежда в изпълнение плана за защита при бедствия,
в частта „Земетресения”.
4.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата
или за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.
При данни за затрупани и застрашени хора в общината, които се нуждаят от спасяване
(откриване и извеждане), медицинска помощ; увреждане на жилищни и обществени сгради и
множество хора, останали без подслон; аварии в комунално-енергийни мрежи и съоръжения,
чрез които се предоставят основни услуги на населението – спиране на енегоподаването и
водоподаването към населените места; локални пожари; риск от възникване на епидемии и
недостиг на сили и средства в общината за справяне с усложнената ситуация, кметът на
общината със заповед обявява бедствено положение.
В заповедта за обявяване на бедствено положение се посочват:
1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото
положение;
2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;
3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;
4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни
ограничения върху правата на гражданите;
5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите
мерки;
6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие,
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но не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на
общината след съгласуване с областния управител/.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата,
послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.
Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на
областния управител и на министъра на вътрешните работи.
5.Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при земетресения
РД”ПБЗН” извършва спасителни неотложни аварийно-възстановителни работи в
зоната на поражение и дейностите, както следва:
• Разузнаване и оценка на обстановката;
• Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;
• Извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места;
• Осигуряване въздух на затрупани хора;
• Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;
• Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони;
• Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо
оборудване;
• Спасяване на пострадали при катастрофи;
• Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности;
• Извличане на аварирала техника;
• Осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности;
• Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими
участъци.
• Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система се
извършва издирване на пострадали;
• Извършване на първична сортировка на пострадалите;
• Оказване на до лекарска помощ на пострадалите;
• Извеждане на пострадали и застрашени хора.
При земетресение с Магнитуд 8 и по- висока степен по скалата на МШК ще има
голям обем от спасителни и аварийно-възстановителни работи, които ще трябва да се
извършат в кратък период от време /с всеки изминал час шансовете за оцеляване на
хората под руините намаляват/. Ще има недостиг на хора, сили и средства за провеждане
на СНАВР. Спасителните работи започват с оказване на помощ и взаимопомощ от съседи и
близки, от доброволци от доброволното формирование, служители и работници в общината.
В зоната на поражение от земетресение НАВР се провеждат във взаимодействие с основните
съставни части на общината. Кметът на общината организира и координира действията по
спасяване на хора чрез изпращане на оперативни групи от служители в общината и
доброволци на местата с поражения.
При пристигане на екип на РД ПБЗН - ръководителят на място поема ръководството
на дейностите – поставя задачи на екипите и определя реда за провеждане на НАВР, следи за
спазването на безопасните условия на труд и организира взаимодействието със силите на
Единната спасителна система заедно с кмета на общината.
При провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по
възможност се използват плановете на сградите и съоръженията или се привличат в помощ
лица, които живеят или работят в тях.
Разчистването на разрушенията се извършва отгоре надолу, като техниката не се
въвежда върху разрушенията и с нея не се извършва директно разчистване.
За спасяване на хора под затрупванията се устройват проходи /хоризонтални и
вертикални/. При направата на проходите трябва да се запазва максимално придобитата
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форма на разрушението, а където се налага разширяване или пробиване на отвори, следва да
се вземат необходимите мерки за укрепване на конструкцията и предпазване на пострадалите
от нараняване. Възможно е и устройване на вертикални шахти за достигане до затрупаните.
Укрепването на конструкциите най-често се извършва с помощни материали /дървен
материал и др./. При опасност от вторични земни трусове и при неустойчиви конструкции,
при които устройването на проходи и шахти е невъзможно, спасителните дейности се
извършват чрез последователно разчистване, с основно внимание към местата с
локализирани хора.
За издирване на хора под разрушения периодично се преустановяват всякакви
дейности и работа с машини за установяване на подавани сигнали от затрупани хора.
При откриване на затрупани хора се установява контакт за изясняване на точното
им местонахождение, здравословно състояние и обстановката около тях. Тази информация е
необходима за подготовка на екипа за извършване на спасителните дейности.
При откриване на затрупани хора е възможно спасителните дейности да се извършат
на ръка без използване на механизация. Най-често така се действа при монолитно
строителство и непосредствена близост до пострадалия. При спасителните дейности не се
извършва насилствено отделяне на елементи, които не са освободени, както и не се теглят
кабели, въжета, парчета арматура и др.
При спасяване на пострадали хора от разрушени сгради могат да се използват
алпийски техники за спасяване. Дейностите се извършват от служители на РД ПБЗН,
преминали курс и защитили квалификация за работа с алпийска техника за спасяване.
В дейностите могат да бъдат включени и придадени мобилни екипи на министерство на
отбраната.
Кметът на общината създава организация за непрекъснатост на дейностите по
откриване и спасяване на оцелели хора: осигуряване на осветление през тъмната част на
денонощието, храна и вода на спасителните екипи и място за почивка /на работилите до 12
часа/, осигуряване на допълнителни сили и средства от Единната спасителна система за
усилване на наличните чрез оперативния център на РДПБЗН; осигуряване на горива за
техниката на участниците в спасителните работи.
При недостиг на сили и средства кметът на общината може да привлече допълнителни
сили и средства от физически и юридически лица в общината, които разполагат с
необходимата механизация и да поиска чрез ОЦ РДПБЗН и областния управител
допълнителни специализирани сили и средства от незасегнати райони.
Кметът на общината може да поиска координация на неотложните аварийновъзстановителни работи от областния управител.
. Отговорни длъжностни лица за изпълнение на дейностите на общината:
- Кмет на общината;
- кметове на кметства;
- членове на общинския щаб;
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси - обучени доброволци; работници в общината, специализирани
екипи на В и К, ЕНЕРГО ПРО; сили и средства на Единната спасителна система;
- механизация и оборудване – автомобили за извозване на доброволците и
пострадалите, горива за автомобилите, участващи в спасителните операции.
6.Материално осигуряване на неотложните аварийно-възстановителни работи
- предвидено е да се осъществява от фирмите и ведомствата, чиито сили участват в
спасителните дейности. Същите трябва да бъдат оборудвани с материали, инструменти,
апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от предназначението им. В
началото на спасителните работи - транспортната и специалната техника трябва да бъде
заредена с гориво от фирмите и ведомствата, като в последствие ще се зарежда в
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бензиностанцията, с която общината има сключено предварително споразумение.
Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми
физическото лице или търговската организация за необходимостта от участие в
неотложните аварийно-възстановителни работи, и за осигуряване на някои от
дейностите:
- осигуряване на трайни, пакетирани хранителни продукти за предоставяне във
временните подкрепителни пунктове за населението и за силите от единната спасителна
система;
- осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/ за осигуряване на силите и
средствата на Единната спасителна система;
- механизация за разчистване на сгради и пътища.
В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за
изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи.
Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване
непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията в обстановката.
Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни
аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т.ч. стационарни
технически работилници, бази, автосервизи и др.). При повреждане на техниката се
организира извеждането й - малки неизправности се отстраняват на място от мобилни
ремонтни работилници. Създават се условия за непрекъснатост на неотложните аварийновъзстановителни работи, като се осигурява зареждане на техниката на място.
7.Извършване на непрекъснат обмен на информация с оперативния център на
РДПБЗН за координиране на дейностите със съставните части на Единната спасителна
система – извършва се чрез Щаба за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия и дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно
набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка.
Членовете на щаба подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети
и вземане на решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез:
подготовка на необходимите разпореждания, свеждане до знанието на подчинените
структури и координират изпълнението на решението. Подготвят доклади за промените в
обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на
риска и защита на населението, които изпращат до областния щаб.
Отговорни длъжностни лица от общината:
- Кмет на общината;
- членове на общинския щаб;
- дежурен при ОбСС.
8.Извършване на възстановителни работи след земетресение
8.1.Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане са в
съответствие с приоритетите на плана за защита при бедствия:
. значение на обекта за осигуряване на силите и средствата, участващи в
провеждането на НАВР и населението с услуги от първа необходимост –ел.захранване, вода,
комуникации, горива;
. значение на обекта във връзка с настаняването и изхранването на пострадалото
население, както и на социални заведения;
. за обекти, определени като потенциално опасни или представляващи критична
инфраструктура.
8.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане:
. защитно укрепване на сгради, в които е установено, че има затрупани хора, с
цел да се осигури безопасната работа на спасителните екипи. Разчистване на отломки и
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изграждане на тунели, проходи по улици и други защитни съоръжения;
. укрепване на сгради с минимални поражения /от публичния сектор/, необходими за
дейността на щаба; сгради с ключово значение за функциониране на местната комунална
мрежа и услуги - подстанция, помпена станция – Лясковец; сгради, които могат да се
използват за временно настаняване на хора, останали без подслон;
. укрепване на сгради с непрекъснат цикъл на работа: Дом за стари хора, Домашен
социален патронаж или евакуация към общински сгради с по-малки поражения;
. укрепване на училища, детски градини, сгради, предоставени на РС ПБЗН,
РУП – Г. Оряховица и др.
. възстановяване на прекъснато електрозахранване в публични сгради, годни за
обитаване и определени за временно настаняване на хора, останали без подслон;
. прекъсване на водоподаването от замърсени източници /ако има такива/ и
осигуряване на незамърсена питейна вода за населението. До възстановяване на нормалното
водоподаването ще се доставя вода чрез водоноски на В и К и бутилирана минерална вода;
Преценката за техническото състояние на сградите, след земетресение и годността
им за обитаване се извършва чрез обследване на сградите и изготвяне на експертни
заключения от инженер-конструктори. В експертизата се определя вида на необходимата
възстановителна и/или укрепителна дейност. При експертна оценка за невъзможно
възстановяване и укрепване на сграда – се предприемат всички мерки за евакуиране на
живеещите / работещите в сградата и настаняването им в безопасни сгради. Населението
останало без подслон ще се настанява в общински сгради за временно пребиваване.
Дейностите по възстановяване и изграждане ще се извършват на втори етап, след
приключване на неотложните аварийно-възстановителни работи, при изготвена оценка
на щетите и ще включват:
. възстановяване и изграждане на сгради от социалната и образователната
инфраструктура, сгради за обществено обслужване;
. възстановяване на увредена пътна инфраструктура, отводнителни канали и
др.съоръжения;
. подпомагане процеса на възстановяване и изграждане на увредени жилища
на граждани, молитвени домове /църкви / - общински комисии ще извършват оценка на
нанесените щети, ще правят преценка за годност на обитаване на жилищата и дават
препоръки за приоритетни укрепителни /възстановителни/ работи. Ще се изготвят
мотивирани искания до междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
9.Ограничаване и ликвидиране на вторичните ефекти от земетресение
След земетресение могат да възникнат вторични ефекти, които да застрашат
живота и здравето на гражданите. Могат да възникнат запалвания от различен характер,
които да се локализират на няколко места /населени места/ едновременно. В този случай,
след уведомяване на РС”ПБЗН” за възникналия пожар се извършва разчистване на срутвания
по улиците осигуряване на достъп до мястото на пожара и до противопожарните хидранти.
Гасенето на възникналите пожари в населените места се извършва от РС"ПБЗН"- Г.
Оряховица. Изпълняват се комплексни дейности, заложени в общинския план за защита при
бедствия в частта защита при пожар. След пристигане на противопожарния автомобил се
определя характера на пожара и се извършват действия по локализиране и гасене. При
необходимост от пожарогасене на няколко места едновременно с приоритет е потушаването
на пожар в /или в близост до/ потенциално-опасни обекти и обекти от критичната
инфраструктура, както и в сгради, предвидени за временно настаняване на хора. За
осигуряване на противопожарните автомобили с вода се привличат авто и прикачни
цистерни, собственост на земеделски кооперации, фирми и физически лица. При
необходимост от евакуация на хора от горните етажи на сгради с паднали стълбища ще се
използват автостълби /вишки/ на екипите на Енерго Про и РС“ПБЗН“.
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Като вторичен ефект след земетресение може да възникне авария в АЕЦ –
Козлодуй или Черна вода и да има повишено изхвърляне на радиоактивни елементи в
атмосферата. В тези случаи наред с останалите дейности се предприемат мерки за
радиационна защита на населението и участниците в НАВР, съгласно общинския план за
защита при бедствия в частта защита при радиоактивно замърсяване.
След земетресение има риск от възникване на епидемия – нарушаване на
санитарно-хигиенните правила, свързани с липса на вода (прекъсване на водопроводи и
замърсяване на водоизточниците), наличие на затрупани (мъртви) животни и необходимост
от клане на ранени животни и неутрализация на трупове на мъртви животни. Дейностите,
които се извършват при възникване на епидемия се ръководят отДиректора на Регионална
здравна инспекция.
10.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица
Основната задача на логистиката след земетресение е оптимизация на процесите:
доставка на необходимите стоки и материали на точното място и време, при зададени
количества и качество, с минимални усилия и разходи. Съгласно чл.55 от Закона за
защита при бедствия - подпомагането и възстановяването при бедствие включва
предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване
на неотложни възстановителни работи след бедствие.
Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на
общината и включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
Логистичната подкрепа при земетресение включва:
- битово обслужване и настаняване на пострадалите в определени места за
временно настаняване;
- снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;
- транспортно обслужване;
- медицинско обслужване;
10.1.Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от
съседи, близки, които са открили пострадалия. Те подават сигнал на телефон 112 и до
общината (кметството). Кметът на общината координира първоначалните дейности по
предоставяне на медицинска помощ до пристигане на екипи на ЦСМП - координира
използване на целия наличен медицински ресурс в общината: общопрактикуващи
лекари, медицинските специалисти към Дом за стари хора и Други дейности по
здравеопазването към общината /към детските и учебните заведения/. Медицинското
осигуряване се извършва от центъра за спешна медицинска помощ, който е основна
съставна част от Единната спасителна система и от мобилни екипи на болниците в
гр.Г. Оряховица и гр.В. Търново. При възникване на земетресение се очаква да има много
пострадали хора на територията на всички общини в област Силистра и ще има остър
недостиг на медицински специалисти. Основната част от силите, извършващи медицинското
осигуряване по време на спасителните работи ще се въвежда от съседни незасегнати
територии чрез оперативния център на РДПБЗН-В. Търново, по искане на кмета на
общината. Изведените хора, които имат наранявания ще се настаняват във временни
пунктове за оказване на медицинска помощ и преценка за транспортиране до болнично
заведение. Подходящите сгради са: ЕТ „Медицински център“ – Лясковец и здравните
пунктове в съставните населени места на общината. При недостиг на места за настаняване в
горепосочените сгради ще се изграждат временни пунктове на разстояние до 500 м от
районите с най-много пострадали хора.
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Най-тежко пострадалите хора ще се транспортират до МБАЛ-Г. Оряховица. При
недостиг на линейки на ЦСМП за транспортиране на пострадалите ще се използват
подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица.
При необходимост на пострадалите ще се оказва първа психологическа помощ за
справяне със ситуацията, особено при загуба на близки.
Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските
екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Г. Оряховица до общинския щаб.
. Отговорни длъжностни лица:
- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари, органите на
РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси - общопрактикуващи лекари в общината, медицински
специалисти в Дом за стари хора и Други дейности по здравеопазването към
общината; работници за пренасяне на пострадалите;
- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки, автомобили,
оборудване и др.;
10.2.Транспортно осигуряване
Транспортното осигуряване след земетресение се организира с цел превозване на
хора, храни и оборудване от първа необходимост. Чрез общината се организира транспорт за
извозване на пострадалите хора до болнично заведение при недостиг на специализиран
транспорт на ЦСМП; за евакуиране на инвалиди, възрастни хора, бременни и майки с деца
до местата за временно настаняване; извозване на необходимо оборудване – легла, маси,
столове, хранителни продукти от първа необходимост, бутилирана минерална вода, облекла;
извозване на отпадъчни материали /включително и с биологичен произход – трупове на
мъртви животни/ до временни пунктове, извън населените места до пристигане на екипи от
екарисаж за неутрализирането им. Освен автомобили на общината могат да бъдат
привлечени автомобили на физически и юридически лица.
. Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи осигуряването на
транспорта:
-Зам.кмет на община;
-старши експерт „ИП“
10.3.Подготвяне, разкриване и оборудване на временни медицински,
снабдителни, разпределителни и др. пунктове (в сгради, собственост на общината,
предварително уточнени или изграждане на палаткови лагери) - подходящите места
за временно настаняване на пострадали хора са в сградите – общинска собственост по
населени места, както следва:
гр.Лясковец:
-СОУ „М. Райкович“;
- НУ „Цани Гинчев“;
- НУ „Никола Козлев“
- НЧ „Напредък - 1870“;
- ЕТ „Медицински център“;
- клуб на пенсионера и инвалида – 3 бр..
с. Джулюница
- сграда на кметството;
- здравна служба;
- ОУ“П.Р.Славейков“;
- клуб на пенсионера.
с.Добри дял
- сграда на кметството;
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- здравна служба;
- НЧ „П.Р.Славейков - 1903“
- бившето училище;
- клуб на пенсионера.
с.Козаревец
- сграда на кметството;
- НЧ „Земеделец – 1899“;
- здравна служба;
- бившето училище.
- клуб на пенсионера.
с.Драгижево
- сграда на кметството;
- НЧ „Развитие – 1894“
- здравна служба;
-Дом за стари хора;
- клуб на пенсионера.
с.Мерданя
- сграда на кметството;
- здравна служба;
- НЧ „Развитие – 1902“;
- клуб на пенсионера.
Информация за сградите с обществено предназначение на територията на
община Лясковец - Приложение № 10В
Преди да се вземе решение за настаняване на хора в конкретна сграда, се изпраща
комисия от експерти от общината и външни експерти /ако има такива/ за оглед на сградата,
т.е. извършва се визуална проверка за наличието на увреждане по сградата. Ако
заключението на комисията е, че сградата отговаря на изискванията за безопасност се
извършва възстановяване /осигуряване/ на ел.захранването и водоснабдяването /ако са
прекъснати/, осигуряване на оборудване /легла, постелъчен инвентар /отопление /според
сезонните нужди / - доставка на отоплителни ел.уреди или печки на твърдо гориво и
отоплителни материали.
При необходимост палатков лагер маже да бъде изграден на стадиона в гр.Лясковец.
Общината не разполага с палатки и ако изграждането на палатков лагер е единственото
възможно решение – палатките трябва да бъдат набавени като външна помощ от БЧК, ГД
ПБЗН-МВР или чуждестранна помощ.
. Отговорни длъжностни лица:
- Зам.кмет – координира дейностите по оборудване на временните пунктове;
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“- уточнява необходимите финансови средства,
одобрява заявките;
- главен специалист „ЧР“- домакин – осигурява транспортните средства, горива
материали и оборудване от складовете на общината;
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси - работници за товаро-разтоварни работи и строителни работници;
- ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки и др.; механизация и
оборудване – автомобили за извозване на легла, маси, столове, постелъчен инвентар,
отоплителни уреди /при необходимост/.
10.3.1.Оценка на наличното оборудване и недостигащото
В общината няма достатъчно оборудване за обзавеждане на помещенията и

15

адаптирането им в места за временно настаняване на хора, останали без подслон: няма легла,
постелъчен инвентар /известни количества могат да се осигурят от оборотното имущество на
ЦДГ, маси и столове за хранене могат да се осигурят от столовата база на училищата в
Лясковец и Джулюница, заведенията за обществено хранене и развлечение, читалищата и
пенсионерските клубове във всички населени места.
. Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на наличното оборудване и
недостигащото
- кметове на кметства;
- началник отдел „БФПИО“ – главен счетоводител;
- главен специалист „ЧР, домакин”;
- счетоводител-финансист на кметствата;
10.4.Предоставяне на храна, напитки, облекла на пострадалите хора
. Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на общината
- Секретар на общината – за привличане на допълнително оборудване от
БЧК, Агенцията за чуждестранна помощ и др.
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“- за доуточняване на необходимите
финансови средства за осигуряване на храна и стоки от първа необходимост
на пострадалите хора;
- Директор на Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности“ за връзка с
доставчиците и разпределяне на доставките по пунктовете за временно настаняване.
- членове на щаба;
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;
- механизация и оборудване – автомобили за извозване на храните.
10.4.1.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща
. Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни,
вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други:
- началник отдел „БФПИО“ – главен счетоводител;
- старши счетоводител;
- главен специалист „ЧР, домакин”;
- старши специалист – финансист на кметствата;
- кметовете на кметства;
10.4.2.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната необходимост,
в зависимост от броя на пострадалите граждани, нуждаещи се от храни, вода и медицински
изделия.
Разчетът за изхранване на населението на общината - Приложение № ……
Договорени споразумения с доставчици:
Предвидено е да бъдат изготвени предварителни договорни споразумения за
осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области:
. доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области;
. доставка на питейна вода – с водоноски на В и К; бутилирана минерална
вода;
. доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни,
консерви, трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна;
. горива за МПС – на територията на общината има пет бензиностанции на
Петрол” ;„Лукойл”; „МАТ“; „Мираж“ и „Йоана“.
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. горива за отопление – дърва и въглища;
. механизация и оборудване.
Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като
определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на доставчик е
съгласно проведените процедури по ЗОП за избор на изпълнител – доставчик на стоки. В
останалите случаи, когато общината няма проведена процедура за избор на изпълнител – ще
се използват процедурите и договорните споразумения на учебните и детските заведения за
доставка на хранителни продукти, както и възможностите на търговската мрежа.
При възникване на конкретна необходимост от стоки и материали – ще бъдат
подписвани двустранни договори между кмета на общината и определената фирмаизпълнител по договора.
10.4.3.Изготвяне на обобщена заявка за снабдяване (с храни, вода, медицински
изделия, лекарствени продукти), съгласуване с кмета на общината и изпращане на заявката
до фирмите – доставчици.
Заявките за осигуряване на храна, вода, медикаменти, оборудване, облекла и
транспортни средства се изпращат от кметовете на засегнатите населени места, а за
общинския град се изготвят на база извършена оценка на нуждите.
Всички заявки се обобщават, според броя на пострадалите хора и разчета за
наличното и недостигащото оборудване.
. Отговорни длъжностни лица:
-Директор на Дирекция ”БФПИОГС”;
-началник отдел „БФПИО“ – главен счетоводител;
-старши счетоводител
-главен специалист”ЧР, домакин”.
10.4.4.Осигуряване на товаренето, транспортирането и доставката на
оборудването до местата за временно настаняване на населението
В разчета на транспортните средства, с които ще се извозват стоките от първа
необходимост се включват всички автомобили на общината, и привлечените от физически и
юридически лица, които не са включени към момента в неотложни аварийновъзстановителни дейности.
. Отговорни длъжностни лица:
- зам.кмет на общината;
-старши експерт „ИП“
. Необходими средства и ресурси:
-ресурси – автомобили – товарни микробуси, камиони и работници за извършване на
товаро-разтоварни работи.
10.4.5.Разпределяне на храна, напитки и облекло на пострадалите – осъществява
се от отговорници на местата за временно настаняване, определени със заповед на кмета на
общината. Разпределянето е по опис, в съответствие с подадените в общината заявки и
утвърдената обобщена заявка за снабдяване.
За оперативност при разпределяне на помощите, същите ще се предоставят на
главата на семейството или домакинство.
. Отговорни длъжностни лица:
- началник отдел”МП”;
- старши инспектор”МП”;
- главен специалист”МП”;
- старши специалист – финансист на кметства;
- кметове на кметства;
10.4.6. Изхранване и временно настаняване на пострадалите домашни и
селскостопански животни – изведените животни се отвеждат до годни за обитаване
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стопански сгради или ферми. В тях ще се създават условия за временно отглеждане
/изхранване/.
. Отговорни длъжностни лица:
- Директор на Дирекция „ИПХД“;
- експерт „ИП“
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси – работници в общината;
- материали – фуражи, вода, транспортни средства.
11.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи и дейности
по ликвидиране на щетите след земетресение
11.1. Инженерно осигуряване
Основните усилия на инженерното осигуряване след земетресение се насочват за
разчистване на пътищата, осигуряване на подстъпи до разрушените и полуразрушените
сгради, под които може да има затрупани хора; временно укрепване на сградите, в които
ще се извършват неотложни аварийно-възстановителни работи.
При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на неотложни
аварийно-възстановителни работи - кметът на общината може да поиска помощ от местни
физически и юридически лица, които разполагат с необходимата механизация. Кметът на
общината може да поиска допълнителни сили и средства от Единната спасителна система
чрез Областния управител и Оперативния център РДПБЗН.
Автомобилите, които се явяват да извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на дейност за едно
денонощие.
. Отговорни длъжностни лица:
-Зам.Кмет;
- експерт „УК и ОМП“;
- старши експерт „ИП“ - осигуряване на транспортни средства и горива за
автомобилите на общината и ЕСС.
11.2.Отстраняване на повреди по КЕМ
Отстраняването на повредите по комунално-енергийните системи се извършва от
аварийни групи на дружествата – ВиК ООД и Енерго Про АД. Аварийните групи
отстраняват приоритетно аварии по съоръженията, които застрашават живота на гражданите
или екипите, участващи в НАВР. Те възстановяват електрозахранването и водоподаването на
сгради за временно настаняване, здравни служби, административни сгради на общината и
кметствата, фирми, които ще осигуряват изхранване на населението; В и К - съоръжения).
Впоследствие отстраняват останалите повреди до пълно възстановяване на системите.
. Отговорно длъжностно лице, координиращо дейностите:
- Зам.кмет на общината.
11.3.Идентифициране и погребване на загинали:
При наличие на загинали хора се извършва констатиране на смъртта от лекар и се
издава смъртен акт от общината до 48 часа от констатацията. Общинската администрация
създава условия за идентификация на загиналите, уведомява близките, ако живеят извън
общината. В случай, че има хора, починали по време на извозването им до болнично
заведение или след откарването им в болница, процедурата по тяхното идентифициране се
организира от служба "Български документи за самоличност“ към МВР и отдел ГРАО, които
издирват и известяват близките. Информацията за имената и броя на загиналите се подава на
представителя на РУП на МВР в общинския щаб.
Общината създава организация за своевременно погребване на загиналите хора извършва служебно погребение на социално слаби хора, и на хора, които нямат близки
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родственици или ако близките не са се отзовали и не са извършили погребението.
. Отговорни длъжностни лица в общината:
- кмет на общината;
- секретар на общината;
- кметове на кметства ;
- старши специалист – финансист на кметства;
- главен спец.”К,Р и ВП“
11.4.Санитарна обработка след земетресение
11.4.1.Обезвреждане на трупове на умрели животни – кметът на общината отправя
искане чрез оперативния център на РДПБЗН за необходимостта от екарисажна дейност за
обезвреждане на труповете на умрели животни.
11.4.2.Почистване и дезинфекциране на сгради
. Отговорни длъжностни лица в общината:
- кмет на общината;
- секретар на общината;
- кметове на кметства ;
-главен специалист”ЧР, домакин”
11.5.Осигуряване на реда и законността след земетресение
При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от
системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината
отправя искане чрез оперативния център на РДПБЗН за осигуряване на специализирани
сили и средства на МВР (ПУ - Лясковец).
Редът и законността в общината се осигуряват от РУП-Г. Оряховица. При
земетресение силите и средствата на РУП-Г. Оряховица ще се разпределят между всички
нуждаещи се населени места.
. Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването на
реда и законността:
-зам.кмет на общината.
12.Предоставяне на възстановителна помощ – възстановителната помощ за
пострадалите от бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размери, определен
с правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет. На основание чл.56, ал.1 от закона за защита при
бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския
бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.
Средствата се предоставят за:
1.разплащане на непредвидени разходи за неотложни аварийно-възстановителни
работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и средства на
Единната спасителна система;
2.финансиране на неотложни възстановителни работи;
3.предоставяне на възстановителна помощ;
12.1.Изготвяне на подробна оценка за нанесените щети – извършва се за всеки
обект поотделно. Извършва се по заповед на кмета на общината от общински комисии,
които включват техници и експерти: инженер-конструктор и лицензиран оценител.
Дейностите по оценка на щетите включват документиране - попълване на бланка за
оценка на щетите и фото заснимане на обекта.
12.2.Подготвяне на подробни план-сметки за възстановяване на нанесените
щети (по обекти) и обобщаване по населени места.
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12.3.Подготвяне на искане на средства до МКВП при МС, за разплащане на
непредвидените разходи за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи при
бедствие за включените чрез ОЦ сили и средства на Единната спасителна система; за
финансиране на неотложни възстановителни работи и за предоставяне на възстановителна
помощ на населението /за строителни материали или строително-ремонтна дейност на
единствени жилища на граждани/.
Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на
общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната
спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични търговци,
юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на
Министерството на здравеопазването и др.).
В искането се посочва правното основание за извършването на разходите
(план за защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили,
договор или др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети
действия, включени сили и средства на единната спасителна система).
Към искането се прилагат:
- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити;
- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити или държавни предприятия;
- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от
Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета
на общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на
извършените разходи.
Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените сили и
средства на Единната спасителна система.
. Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на община;
- Секретар на община – привличане на средства от други източници: БЧК, АЧП
и др.
-старши специалист КДС – изготвя количествено-стойностна сметка за СМР;
необходими строителни материали, съгласно оценка за нанесените щети по обекти.
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ или началник отдел „БФПИО“- изготвят
финансова обосновка на разходите на общината за участие в спасителните операции и
извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; изразходваните средства за
осигуряване на дейностите на Единната спасителна система и привлечените допълнителни
сили и средства.
- старши експерт „ИП“- осигурява платежните документи за закупени горива
и др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в НАВР;
заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за предоставяне на
неотложна помощ на населението.
- експерт „УК и ОМП“ - извършва окомплектоване на исканията до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.
12.4.Организиране изпълнението на решенията на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане при МС за разходване на отпуснатите целеви средства по
предназначение.
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. Отговорни длъжностни лица за предоставяне на помощи на населението:
- Кмет на община или Зам.Кмет;
- Секретар на община – привличане на средства от други източници: БЧК и др.
- Директор на Дирекция „ИПХД“ - уточняване на процедурата и провеждане на
процедура за избор на доставчик на стоки и услуги;
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ или началник отдел „БФПИО“ – главен
счетоводител - контрол за целевото предоставяне и изразходване на средствата.
- експерт „УК и ОМП“ - окомплектованост на документацията по предоставяне на
помощта – двустранно подписани протоколи за приемане-предаване, фото заснимане и др.
- старши специалист КДС – контрол при разпределяне на помощите – строителни
материали.
- старши счетоводител - изготвя финансово досие на всеки обект и подготвя отчет
до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за целевото изразходване
на средствата.
. Необходими средства и ресурси:
-транспортни средства за извозване на строителните материали до пунктовете за
раздаване.
12.4.1.Места за предоставяне на строителни материали на населението:
Местата за предоставяне на помощите по населени места са, както следва:
Гр.Лясковец
-двора на общината;
-двора на склада за строителни материали;
с.Джулюница
-двора на кметството;
-двора на ОУ „П.Р.Славейков“;
с.Добри дял
- двора на кметството;
-бившето училище;
с.Козаревец
- площадката до кметството;
-бившето училище;
с.Драгижево
-площада до кметството;
-читалището;
с.Мерданя
- площада до кметството;
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
1.Основни мероприятия и задачи, които се изпълняват от РД „ПБЗН” (РС
„ПБЗН”):
1. Дейностите по защита на населението след земетресение се координират от
ръководител на място, определен съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Ръководител на място е началникът на Регионална дирекция "Пожарна
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безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно
лице.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
частите на ЕСС при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи.
При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
2. РД”ПБЗН” (РС”ПБЗН) извършва спасителни, неотложни аварийновъзстановителни работи в зоната на поражение и дейностите, както следва:
. Разузнаване и оценка на обстановката;
. Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;
. Извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места;
. Осигуряване въздух на затрупани хора;
. Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;
. Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони;
. Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо
оборудване;
. Спасяване на пострадали при катастрофи;
. Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности;
. Извличане на аварирала техника;
. Осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности;
. Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими
участъци.
. Самостоятелно или съвместно с други екипи от Единната спасителна система се
извършва издирване на пострадали;
. Извършване на първична сортировка на пострадалите;
. Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите;
. Извеждане на пострадали и застрашени хора.
3.Областният управител
Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта
(съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ):
-създава щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия;
-при възникване на бедствие на територията на областта въвежда със заповед в
изпълнение областния план за защита при бедствия;
- може да обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея.
- 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;
-организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване
при бедствия
Областният управител разпорежда да бъде временно изведено населението на
засегнати от бедствието селища от една община в друга община от областта в случай на
пълни разрушения на сгради и инфраструктура. Населението, което ще бъде временно
изведено от засегнатите селища ще бъде настанено в пригодени помещения в училища,
физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване на минимални условия за
живот. От резерва на РД ПБЗН ще се предоставят палатки за устройване на полеви лагери.
Местата за разполагане на полевите лагери ще се определят от кмета на общината по
предложение на специалистите общинска собственост и устройство на територията.
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4. Кметът на общината
4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на
територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:
Най-важните функции на кмета на общината при възникване на земетресение
са:
- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или
намаляването на последиците от бедствия;
- планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване
на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни
и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;
- създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия и за взаимодействие с националния щаб, щабовете към министрите и областния
щаб.
4.2. При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл.65,
ал.1 от ЗЗБ, кметът:
1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим,
който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен
период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи);
3. извършва обмен на информация с оперативния център на Регионална дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или
материална помощ в съответствие с възможностите им;
5. може да включва в дейностите по защитата и създаденото доброволно
формирование;
6. може да поиска координация от областния управител;
7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на
пострадалите лица
8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на
населението при бедствия;
9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи
при бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на
спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на
МВР писмена информация за тяхното протичане.
Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита
при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по
чл.65 от Закона за защита при бедствия.
4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява
се и се предоставя от кметовете на общините и включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост
ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на дирекция „ИПХД”.
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Когато кметът на общината поска координация на СНАВР от областния управител
– обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация
В. Търново по факс с номер 062/653112 при дежурните в ОЦ на РД ПБЗН и на факс с
номер 062/620144 при дежурния по Областен съвет по сигурност.
Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и
в другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.
Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по
законосъобразното изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция
„БФПИОГС“ подпомаган от началник отдел „БФПИО“ – главен счетоводител в общината.
4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани –
предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на
междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
5.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)
ЦСМП организира и осигурява:
1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности
до настаняването на пострадалите в болница.
3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни
ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията и РДПБЗН.
4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в
които се извършват трансплантации.
5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана
информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и
подадената информация до екипите.
6.Осигуряване на специализиран транспорт за:
а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински
изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска
помощ;
в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни
заведения.
6.Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ
на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона
за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и
здравните заведения в област В. Търново като:
. създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка,
лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
. формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
. осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни
фактори;
. организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен
контрол в засегнатата територия от пожар;
. формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита от
пожари;
7.Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област
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В. Търново) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е
Директорът на ОД на МВР В. Търново.
В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено
положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
. правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от
места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;
. правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота,
здравето и имуществото на лица или на околната среда;
свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната
от земетресението;
. правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
. временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на
имущества от определената територия;
. забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона
за МВР и включва:
. отцепване (изолиране) на района;
. осигуряване на обществения ред и организация на движението;
. осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на
населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
. осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните
ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;
. осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РД ПБЗН за
провеждане на аварийно-спасителни дейности;
. оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на
пострадалите;
.извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на
слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други
престъпления;
. организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места,
където е извършена евакуация;
. оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на
населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации
и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
. провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
8.Силите на Единната спасителна система от други области, включени в
неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните структури
на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.
9.Комунално-енергийни дружества – Енерго Про и ВиК
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите.
С приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване,
възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на
пострадали хора.
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10.Търговски дружества за комуникационни услуги – фиксирани мрежи,
мобилни оператори, интернет –доставчици: Виваком, М-тел и Глобул
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и
осигуряване на покритие на мрежите.
11. Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно
подпомагане на пострадали хора при бедствия. БЧК има централна база в с.Долни Лозен
(Софийска община) и между областна складова база в Русе.
Складовите бази разполагат с резерв от имущество от първа необходимост за подпомагане на
1 000 човека бедстващо население. Подпомагането чрез БЧК се извършва при бедствие, чрез
искане на секретаря на общината до Областен съвет на БЧК-В. Търново /телефон 0887 003
312/.
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV
Източниците за финансиране по плана за защита при земетресения на територията
на община Лясковец са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският
бюджет.
Когато финансирането на дейностите при земетресения е за сметка на бюджетите
на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона
за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита
се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и
бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за
държавния бюджет на Република България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за
заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите –
кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи
целесъобразността и законосъобразността на разходите).
VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Координацията на съставните части на Единната спасителна се осъществява чрез
оперативния център на Регионална дирекция на Пожарна безопасност и защита на
населението – В. Търново.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникналото земетресение;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, съставните части на единната спасителна система и населението при земетресение;
4. По искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния
управител организира включване на предвидените в Плана за защита при земетресение
съставни части на Единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства
при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва
и архивира с възможност за последващо прослушване.

26

Оповестяването на съставните части от Единната спасителна система се осъществява
от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до
оперативните звена на съставните части на ЕСС в Област В. Търново.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между
частите на Единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в района на земетресението. Ръководител на място е Директорът
на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" В. Търново, или оправомощено от
него длъжностно лице.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със
заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие
с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:
. Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
. Изготвя оценка на щетите;
. Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
. Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя
проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и
координира изпълнението на решението;
. Подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности
/разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението;
. Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с
кмета на общината.
VІІ.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 БЕДСТВИЕ
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на населението при земетресение на територията на общината и
областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена
„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система
са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция,
планирана конференция за определен час.
. Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в
групите: членовете на общинския щаб, кметовете на кметства, доброволното формирование,
дежурния при ОбСС. При възникване на земетресение те ще получат съобщение от
системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение!
Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
"Внимание, земетресение!
„ Внимание, земетресение!
„Внимание, земетресение!
. Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна
информация - конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
. Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или
експертно становище.
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. Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се
включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение
за реагиране при радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване.
. Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени
лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство
и населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН В. Търново, по разпореждане на
Директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
В. Търново.
При земетресение, изискващо координация на областно и общинско ниво, кметство
и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа
на искане на Областния управител, Кмета на засегнатата община, Ръководителя на
съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата.
Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН В. Търново.
VІІІ.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ
ЗА РЕАГИРАНЕ
1.Сили на основните части на Единната спасителна система
№

Наименование

1

ОД на МВР – РУП – Г. Оряховица
- ПУ гр. Лясковец (Разчет на силите и
средствата – Приложение №…..)
РДПБЗН – МВР – РС „ПБЗН“ – Г.
Оряховица

2

3

РДПБЗН – МВР - Група аварийноспасителни дейности – Г. Оряховица

4

Център за спешна медицинска помощ –
клон Г. Оряховица

Личен състав
(брой)
8
( + …. При
необходимост)
7-8 души на
смяна(при
обстановка
действат – 6 д.)
31 (на дежурство
7 д.; при
обстановка
действат – 6 д.)
2 екипа

Техника
(брой)
1
( +…..При
необходимост)
5 ( при
обстановка
действат – 2 бр.)
13 ( при
обстановка
действат – 3 бр. в
зависимост от
бедствието)
2 бр.

Разчета на силите и средствата на държавните структури, разположени на
територията на община Лясковец (ПУ –гр. Лясковец) е даден в Приложение №5
2.Специализирани сили на министерства и ведомства
№

Наименование

1
2
3

РИОСВ – В. Търново
РЗИ – В. Търново
ОД „Безопасност на храните „ – В. Търново

Личен състав
(брой)

Техника
(брой)

28

4

БЧК – В. Търново

5
6
7

МБАЛ – В. Търново
МБАЛ – Г. Оряховица
Енерго Про Мрежи ЕАД –( РОЦ – Г.
Оряховица – подразделение Лясковец)
ВиК „Йовковци“ООД – В. Търново (район
Лясковец)
Виваком – за областта

8
9

4

4

12( 6 екипа)

10 бр.

2 екипа

6 бр.

3.Сили и средства на община Лясковец
№

Наименование

1
2

Доброволно формирование
Изборни и ръководни длъжности, които
имат задължения при възникване на
бедствия:
Кмет на община, зам. кмет, кметове на
населени места, секретар на община.
Служители в Дирекция „БФПИОГС“ – 32
души. Задължения при възникване на
бедствия имат:
Директор на Дирекция, началник отдел
„БФПИО“, старши счетоводител, експерт
„УК и ОМП“,главен специалист ТРЗ, главен
специалист „ЧР“ – домакин,старши експерт
обществени прояви, началник отдел „МП“,
старши инспектор „МП“, главен специалист
„МП“,началник отдел ГРАО, главен
специалист ГРАО .
Служители в Дирекция „ТУОСЕИ“ 21
души. Задължения при възникване на
бедствия имат: Директор на Дирекция,
главен специалист – еколог, старши
специалист КДС, главен специалист БКД,
главен специалист АС, изпълнител охрана 2 души.

3

4

5

6
7
8

Членове на общинския щаб – 17 души, от
които външни експерти, представители на
териториални органи на изпълнителната
власт и на местни организации: РУП (ПУ),
РС“ПБЗН“, ВиК, Енерго Про Мрежи,
общопрактикуващи лекари - души,
Общинско предприятие БОП – 11 души.
Дейност „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ (техници на пункт за
управление)
Дейност „Отбранително-мобилизационна

Личен състав
(брой)
15
8

Техника
(брой)
3
3

12

7

5
9

4
1

2

29

9

№
1
2
3
4

подготовка“ (денонощни дежурни)
Дейност „Други дейности по БКС“ .
Задължение при бедствия има : огняр
3.1Автомобили на Община Лясковец

5
1

Наименование
Леки автомобили (4+1 места):
-Шкода Октавия, рег. №ВТ 4141 АР
-Ситроен, рег. №ВТ 1414 АМ
Леки автомобили (9 места):
-Ситроен Джъмпер – 29, рег.№ВТ 9084 АТ
-КИА ПРЕЖО, рег.№ВТ 1441 АМ
Товарен автомобил:
-Ивеко Даили – 3.5 т. , рег.№ВТ 1917 ВТ
Ремарке

Забележка
брой
3

10 места

2

18

1

5

1

3.2.Уреди, съоръжения и имущество, които могат да се използват при
провеждане на СНАВР.
№
1
2
3
4

Техника и имущество
Моторна водна помпа „Субару“
Моторен трион „Щил“
Електически фенер
Шланг 38 мм 17 бара

брой
1
1
3
1

Забележка
за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ
за ДФ

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Смукателен маркуч
1
за ДФ
Гръбна пръскачка
1
за ДФ/ГГр
Кофа за вода – 10 л.
2
за ДФ/ГГр
Лопата крива
за ДФ/ГГр
Брадва
за ДФ/ГГр
Кирка
заДФ/ГГр
Мотика
заДФ/ГГр
Тупалка гумена
заДФ/ГГр
Съдове за питейна вода – 5 л.
10
заДФ/ГГр
4.Сили и средства на юридически и физически лица в общината
Списък на физическите и юридическите лица, които разполагат с техника за
извършване на СНАВР е представена в Приложение № 15
IХ.Време за готовност за реагиране:
. На основните сили на Единната спасителна система – до 3 (три) минути след
получаване на сигнала.
. На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60
(шестдесет) минути след получаване на сигнала.
. На доброволното формирование към общината– до 60 (шестдесет) минути след
получаване на сигнала.
. На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в
НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.
Изготвил:
Стефан Бошнаков – Експерт „УК и ОМП“
30

31

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЧАСТ
ЗАЩИТА ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ
И ОПАСНОСТ ОТ РАДИОАКТИВНО
ЗАМЪРСЯВАНЕ
І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ,
СЛЕДСТВИЕ НА АВАРИЯ В АЕЦ, ТРАНСГРАНИЧО ЗАМЪРСЯВАНЕ И
НЕЛЕГАЛЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ
В община Лясковец има риск от радиоактивно замърсяване – територията на
общината попада в ….. километровата зона на отдалеченост от АЕЦ – Черна вода
/Румъния/ и 160 км от АЕЦ Козлодуй.
Радиоактивно замърсяване в община Лясковец би могло да се получи при:
. авария в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества в
околната среда;
. авария в АЕЦ “Черна вода”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества
в околната среда;
. трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
. инциденти със сухопътни, плавателни и летателни транспортни средства
(автомобили, ж.п. вагони, кораби, самолети), превозващи радиоактивни материали;
. авария в други обекти с ядрени и радиоактивни материали.
. при терористични атаки, свързани с използване на радиоактивни вещества.
При възникване на радиационна авария в АЕЦ – Козлодуй или при трансграничен
пренос на радиоактивни вещества е възможно територията на общината, въпреки че е извън
30 км. зона, да попадне в зоната на повишена радиация. При радиационна авария, след 14-15
ч. при нас ще има увеличен радиационен фон. В тези 14 ч. ние трябва да проведем
съответните превантивни мероприятия за защита на населението и обектите от националното
стопанство, насочени главно към предотвратяване или намаляване външното и вътрешно
облъчване на населението. Комплекса от мероприятия в тази насока предвижда защита на
кожата и дихателните пътища от прякото или вторично въздействие на високите фонови
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стойности на йонизиращата радиация и сравнително широкия спектър от радионуклиди –
продукт на радиационната авария.
Значителен по обем работи ще представляват мероприятията по защита на храните,
фуражите, водите, елементите на жизнената и околната среда, осигуряването на защитни
средства (индивидуални и колективни) по предварителни разчети, йодна профилактика. Ще
бъде наложено провеждането на непрекъснат или режимен радиационен контрол и
наблюдение.
Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението се
обуславят от следните фактори:
. количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените
радиоактивни вещества;
. метеорологичните условия по време на аварията;
. годишният сезон;
. разстоянието до населените места;
. характерът на застрояването и плътността на заселването на населените места;
. метеорологични, хидрологични и почвени характеристики на територията;
. вида на земеделските култури;
. водоснабдяването;
. начинът на изхранване на населението.
При неразумно действие и поведение на населението в резултат на ниска радио
хигиенна култура и липса на материално-техническо осигуряване за профилактика,
дезактивация и укриване в херметизирани помещения, ефектите от въздействието на
радиоактивното замърсяване могат да се окажат разнообразни и със сложни соматични и
генетични последици.
Радиоактивното замърсяване е възможно да обхване цялата територия на
общината. Нивото на повърхностното радиоактивно замърсяване на плодове и зеленчуци
е възможно да достигне от 200 до 10 000 Бк/кг, на водоеми до 6000 Бк/л; на фуражи до 30
000 Бк/кг.
Нивото на радиационния фон е възможно да се повиши 20-30 пъти и да достигне 0.5
.Sv/h ( както е измерено през май 1987 г. във Варна ).
В началото на аварията основният радионуклид, формиращ дозата на вътрешно
облъчване ще бъде J-131 (радиоактивен йод), поради малкият период на полуразпад (ППР) –
8,5 дни. Най-силно радиотоксични хранителни продукти ще бъдат млякото и млечните
продукти от тревопасни животни, използващи открити пасища и фуражи.
Рискова група под въздействието на J-131 ще се окажат децата на възраст от 2 – 10
години, защото тогава щитовидната жлеза използва най - много йод (J-125) за синтез на
тиреоидни хормони. Рисковите групи ще бъдат много по-силно засегнати в кметства,
които не използват йодирана сол.
След 60-70 дни основен източник на вътрешно облъчване ще бъде Сs-137 (цезий)
и Sr-90 (стронций), поради неравномерното му разпределение в организма, големият
период на полуразпад и трудното прогнозиране на разпределението и преразпределението в
екосистемите.
Рискови групи по отношение на Сs-137 (цезий) и Sr-90 (стронций) ще бъдат децата до
2 – годишна възраст поради натрупване на цезий и стронций в млечните зъби, костите и
мускулите.
При непълноценно минерално хранене с храна бедна на калций ще се наруши
калциево-фосфатната обмяна на децата до 15 години.
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ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално състояние:
прогнозиране, анализиране и оценка на риска, планиране на адекватни мерки за защита
(защитни съоръжения)
. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на оценка на риска:
- Кмет на общината;
- Директор на Дирекция ТУОСЕИ“;
- главен архитект на общината;
- експ.“УК и ОМП“;
- старши специалист КДС;
- главен специалист - еколог;
- външни експерти.
. Необходими средства и ресурси:
- ресурси- служебен автомобил за извършване на проверките на място.
2.Организиране мониторинг на радиационния фон в общината и оповестяване
при завишаване на стойностите над 0,02 mR/h. Функциите на Пост за радиационно
наблюдение и оповестяване (ПРНО) в общината се изпълняват от денонощните дежурни
при ОбСС.
. Отговорни длъжностни лица от общината:
- експерт „УК и ОМП“;
- дежурни при ОбСС.
. Необходими средства и ресурси:
-апаратура за контрол на радиационния фон (рентгенометри) РР 51 М.
3.Създаване и поддържане на резерв от материално-технически средства за
защита, включително индивидуални средства за защита.
3.1.Изготвяне на разчети за осигуряване на ИСЗ – Приложение № 11;
3.2.Изготвяне на програма за допълване и подновяване на недостига от ИСЗ;
3.3.Разработване на план за бързо раздаване на ИСЗ – Приложение № 11;
3.4.Разчет за укриване на населението
-колективни средства за защита – Приложение № 11;
-херметизация на помещения – Приложение № 11.
. Отговорни длъжностни лица от общината:
- Кмет на общината;
-Директори на детски и училищни заведения, ръководители на обекти;
-Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - за финансово осигуряване;
- експерт „УК и ОМП“ - за планиране и участие в процедура по закупуване;
- техници на ПУ – за съхранение и поддържане на имуществото.
4. Поддържане на пункта за управление в добро експлоатационно състояние за
нуждите на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия.
. Отговорни длъжностни лица:
- експерт „УК и ОМП“;
- техници на ПУ.
5.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за извършване
на дейности по защита при бедствия – осигуряване на обучение на доброволците,
оборудване, лични предпазни средства, застраховка.
. Отговорни длъжностни лица:
- експерт „УК и ОМП“;
-Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - за финансово осигуряване на дейността.
. Необходими средства и ресурси:
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- ежегодна застраховка на всеки доброволец;
- работно облекло и обувки – съгласно нормативите за предоставяне на лични
предпазни средства и облекло /през 2-5 години/;
-индивидуални средства за защита;
- заплащане на лицензиран обучител.
6.Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за
поведение и действие при радиоактивно замърсяване.
Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е
задължително /чл.14, ал.2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от
подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по
защита.
Обучението на населението за начините на поведение и действие, и изпълнение на
необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общини като
обучение по желание /чл.17 от ЗЗБ/.
. Отговорни длъжностни лица в общината:
-кмет на общината;
- експерт „УК и ОМП“;
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Радиационна защита на населението се провежда в случаите на:
- авария в атомна електрическа централа, свързана с изхвърляне на радиоактивни
вещества в околната среда и с потенциално опасно облъчване на населението;
- авария в обекти, използващи или съхраняващи източници на йонизиращи лъчения
(ИЙЛ);
- радиационна аварийна ситуация при транспортиране на свежо или отработено
ядрено гориво, радиоактивни източници и материали или радиоактивни отпадъци на
територията на страната;
- радиационна аварийна ситуация в металургичните предприятия, които преработват
скрап, и местата, където се складира скрап;
- радиационна аварийна ситуация, възникнала в друга държава, създаваща риск от
трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
- радиационна аварийна ситуация с ИЙЛ на граничните контролно-пропускателни
пунктове;
- радиационна аварийна ситуация, свързана със злонамерено използване на ядрени и
радиоактивни материали на обществени места и последващо радиоактивно замърсяване.
За мястото на радиационната аварийна ситуация се набира допълнителна
информация от:
- националната автоматизирана система за контрол на радиационния гама-фон
(RaMo системата) и Автоматичната система за външен радиационен контрол (АИСВРК)
на "АЕЦ - Козлодуй" - ЕАД;
- постовете за радиационно наблюдение и оповестяване на ГД ПБЗН - МВР;
- мобилните лаборатории за радиационен мониторинг при авария и инцидент.
На мястото на инцидента и аварията се провежда дозиметричен контрол в
определени от ръководителя на място пунктове от:
- РД ПБЗН, АЯР, Националния център по радиационна и радиологична защита,
РИОСВ - В. Търново;
- РЗИ по метода на директното отчитане или по косвен аналитичен метод;
- работодателят с правопоказващи дозиметри с възможност за сигнализация при
достигане на прагови стойности.
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1.Предупреждение и ранно оповестяване за авария в АЕЦ и за опасност от
радиоактивно замърсяване се получава от оперативния център на РДПБЗН на база
прогностични данни и информация от АЯР, Националния център по радиационна
и радиологична защита .
2.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението .
2.1.Оповестяване по Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението .
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението
при бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и областта се
осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена
„Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност“.
Начините за оповестяване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са
представени в т.VІІ от плана.
Кметът на общината ще разпореди оповестяване на населението с вой на сирени в
продължение на 3 минути, последван от указания по местното кабелно радио в гр.Лясковец
за поведение на населението.
В останалите населени места, начинът на оповестяване е по преценка на кметовете на
кметства: вой на сирени, удари по звучащи предмети, камбанен звън, изпращане на
оповестители, събиране на доброволци за участие в пожарогасене.
На територията на общината има монтирани 7 бр. електро-механични сирени С 40
с централно и местно задействане и 1 бр. електронна сирена: гр.Лясковец – 5 бр.: монтирани
на сградата на общината, пощата, НУ „Никола Козлев“, „Аркус“ АД – 2 бр.;
с.Джулюница-1 бр. - на покрива на кметството;
с.Драгижево – 1 бр. - на покрива на кметството;
с.Мерданя – 1 бр. - на покрива на кметството.
За оповестяване на населението ще се използват и наличните ръчни сирени в
с.Козаревец и с. Добри дял.
Списък за местонахождението, вида на сирените и отговорниците за задействане,
Приложение №14Б
Оповестяването ще се извърши по схемата, Приложение №19.
Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в община
Лясковец: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва:
1. Оповестяване на дежурния при ОбСС.
2. Оповестяване на кмета на общината.
3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС за извършване на
оповестяване.
4. Оповестяване на кметове на кметства на кметства, членове на щаба, доброволно
формирование и другите сили и средства (ръководители на публични и стопански
организации за организиране защитата на работещите и постоянно пребиваващите хора) .
За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от
националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на
РДПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-В. Търново и от дежурния при ОбССЛясковец. Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане
- членовете на общинския щаб, кметовете на кметства и доброволците.
2.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет
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В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:
- изградена вътрешна централа тип PANASONIK - телефон 0619/22055;
- факс връзка – телефон: 0619/22045;
- интернет връзка e-mail: obshtina@lyaskovets.net
Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита
на населението ще се публикува на официалния сайт на общината:www.lyaskovets.net
Оповестяването по телефона ще се извършва от дежурния при ОбСС, по
разпореждане на кмета на общината монтираните в дежурната стая на ОбСС телефони:
0619/22055 (вътр. 111); 0619/22085; GSM: 0889 002 662.
2.3.Оповестяване чрез радио средства– предаването на гласова информация за
целите на ранното оповестяване на населението на гр.Лясковец ще се извършва по
местното кабелно радио, а в останалите населени места кметовете на кметства ще
назначават оповестители.
. Отговорни длъжностни лица за оповестяването:
- Кмет на община – разпорежда извършване на оповестяването;
- дежурен при ОбСС;
- гл.специалист К,Р и ВП - оповестяване по местното кабелно радио – гр. Лясковец
-кметовете на кметства
2.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на членове
на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване чрез
оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в общината.
3.Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и въвеждане
в изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
При получено предупреждение за авария в АЕЦ и за опасност от радиоактивно
замърсяване на територията на областта кметът на общината въвежда със заповед в
изпълнение общинския план за защита при бедствия.
4.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за
цялата или за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.
В заповедта за обявяване на бедствено положение се посочват:
1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото
положение;
2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;
3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;
4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни
ограничения върху правата на гражданите;
5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите
мерки;
6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие,
но не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на
общината след съгласуване с областния управител/.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата,
послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.
Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно
на областния управител и на министър на вътрешните работи.
5.Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието
При обща радиационна авария се изпълняват задачите, предвидени в Наредбата за
аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария ( ПМС 313,
обн.ДВ, бр. 94 от 2011 г.) и Националния план за защита при бедствия, приет с Решение
на Министерския съвет от 14.10.2011 г.
1. Извършване на радиационно разузнаване със специализирани сили и средства,
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чиято цел е своевременно доставяне на пълна и достоверна информация за:
а) радиационната обстановка в зоната за неотложни защитни мерки;
б) маршрутите за въвеждане на силите за провеждане на НАВР;
в) маршрутите за евакуация на населението от зоната за неотложни защитни мерки;
г) основните и запасните райони на обединените контролно-пропускателни
пунктове;
2. Развръщане на обединени контролно-пропускателни пунктове за извършване на
санитарна обработка на хората и деконтаминация на хора и техника, излизащи от зоната
за неотложни защитни мерки;
3. Извършване на радиационен контрол;
4. Организиране от ГДПБЗН- МВР временното съхранение на радиоактивни
вещества, чийто собственик не е известен, до предаването им на Държавно предприятие
"Радиоактивни отпадъци";
5. При извършване на НАВР се спазва редът за действие съгласно раздел ІІІ
"Радиационна защита" на Инструкция № Із-2401 от 2011 г. за химическа, биологическа и
радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали
(ДВ, бр. 76 от 2011 г.).
Кметът на общината организира защитата на населението от радиоактивно
замърсяване, като издава разпореждания за:
2.1.Разкриване на допълнителни пунктове за радиационно наблюдение и
оповестяване в кметствата на територията на общината и извършване на контролни
замервания на радиационния фон през определен интервал от време.
2.2.Актуализиране на разчетите за необходими индивидуални средства за защита
/ИСЗ/ по населени места.
2.3.Създаване на организация за раздаването на таблетки калиев йодид, след
получаване на разпореждане от Министъра на здравеопазването.
2.4.Информиране на населението за защитните мерки при опасност и при
установяване на радиоактивно замърсяване – херметизация на домовете в места за престой
на семейството – осигуряване на легла, постелъчен инвентар, оборудване, обезопасяване на
храна, вода, приготвяне на медикаменти, радио и др.
2.5.Събиране на доброволната спасителна група, силите и средствата на общината
и възлагане на конкретни дейности, свързани със защитата на населението и подготовка
за укриване - херметизация на публични сгради, доставка на храни и материали,
обезопасяване на храни и защита на водоизточници и фуражите, защита на животните и
преминаване към отглеждане в затворено помещение. Определя отговорници на групите,
които да поддържат връзка с дежурния при ОбСС или определен член на щаба, които да
приемат разпореждания и да отчитат изпълнението на дейностите.
2.6.Свиква щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и чрез
него организира събиране, обобщаване и предаване на информация до оперативния
център на РДПБЗН за координиране на действията със съставните части на Единната
спасителна система; взаимодействието с националния щаб, ведомствени щабове на
отделните министерства и щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия
на област В. Търново /съгласно чл.65, ал.1, т.7 от ЗЗКИ/.
6.Провеждане на аварийни, локализационни, евакуационни, защитни и
ликвидационни работи при радиационна авария
За провеждане на аварийни, локализационни, евакуационни, защитни и
ликвидационни работи при обща радиационна авария ще се създават обединени екипи от
сили и средства от съставните части на ЕСС.
Конкретните защитни дейности, които ще се извършат в община Лясковец при
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опасност от радиоактивно замърсяване се определят от факта, че на територията на
общината няма изградени колективни средства за защита. Предвижда се хората да се
укриват в собствените си жилища, които трябва да бъдат херметизирани и оборудвани с
най-необходимото за престоя на семейството за минимум три денонощия (вода, храна,
облекло, легло и завивки, тоалетни принадлежности, радио, фенерче и др.).
Публичните сгради, които ще бъдат използвани – Пункта за управление в СОУ „М.
Райкович“ и сградата на общината, в която ще работи общинският щаб ще бъдат
херметизирани и оборудвани с най-необходимото, и осигурени с персонал, за да изпълняват
функциите си. Производствените предприятия, учебните и детските заведения ще прекратят
дейността си до второ нареждане. Ако има разпореждане за евакуация на населението като
специална защитна мярка ще се направят допълнителни указания за организацията на
транспорта – местата, от които тръгват автомобилите, времето и посоката на евакуацията.
Основните дейности, които ще се извършват от служители и работници в
общината с цел защита на населението от радиационно замърсяване:
1.Информиране на населението за опасността, начините за поведение и действие:
херметизиране на жилищни помещения, оборудване с храни и материали за престой до
отпадане на заплахата (минимум за три денонощия); способите за предпазване и
обеззаразяване на хранителни продукти и вода; повишаване на личната хигиена и
начините за почистване и дезактивация на жилищните помещения;.
2.Информиране на населението за реда за раздаване на ИСЗ и раздаване на
индивидуални средства за защита (указания за изработване на памучно-марлени
превръзки).
3.Предприемане на мерки за предпазване на животните, фуражите и откритите
водоизточници от замърсяване с радиоактивни вещества (преминаване към отглеждане в
затворени, херметизирани помещения)
4.Защита на основните водоизточници (особено на откритите) чрез херметизиране
и осъществяване на ежедневен контрол за качеството на питейната вода – съвместно със
служители от ВиК.
5.Определяне броя на хората със специални нужди, които ще се нуждаят от
обгрижване /самотноживеещи възрастни хора и инвалиди/. Организиране на тяхното
временно настаняване при близки, в социална институция (ДСХ).
Осигуряване на хранителни запаси и вода за минимум три денонощия.
6.Разпореждане на забраната за престой на открито и информиране на населението.
Осъществяване на контрол за спазване на разпоредбата чрез служители на РУП.
7.Раздаване на таблетки калиев йодид, след изрично издадена заповед на
Министъра на здравеопазването и проведена консултация с общопрактикуващите лекари
за здравния статус на хора, за които е необходима лекарска преценка за ползите от прием
на таблетки калиев йодид (със заболявания, при които приемът на калиев йодид е
противопоказан).
8.Доставка и разпределяне на незамърсени хранителни продукти, вода за пиене и
др. за нуждаещото се население.
9.Подпомагане на служителите от ЦСМП за транспортиране на пострадали хора
със симптоми на облъчване до болницата за активно лечение в гр. Г.Оряховица (при
необходимост от допълнителни автомобили).
10.Организиране евакуацията на населението – при получено разпореждане за
прилагане на специални защитни мерки (на този етап за територията на област В. Търново
не е предвидена необходимост евакуация на населението).
11.Поддържане на постоянна връзка с оперативния център на РДПБЗН, областния
съвет по сигурността за предприетите действия, отдадените разпореждания и изпълнение
на защитните дейности.
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12.Подпомагане извършването на дейности по ликвидиране на замърсяването,
дезактивация и санитарна обработка на сгради, почви, техника и др. до отстраняване на
щетите и премахване на опасността за живота и здравето на населението. Участниците в
дейностите задължително работят с индивидуални средства за защита преминават през
задължителен медицински преглед.
13.Създаване на условия за хранене, почивка и медицински прегледи на участниците в
неотложните аварийно-възстановителни работи и ликвидиране на замърсяването.
7.Непрекъснат обмен на информация с оперативния център на РДПБЗН за
координиране на дейностите със съставните части на Единната спасителна система
– извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и
дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране,
анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на
щаба подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети и вземане
на решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на
необходимите разпореждания, свеждане до знанието на подчинените структури и
координират изпълнението на решението. Подготвят доклади за промените в обстановката и
предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита
на населението, които изпращат до областния щаб (ОблСС).
Отговорни длъжностни лица от общината:
- Кмет на общината;
- членове на общинския щаб;
- дежурен при ОбСС.
8.Материално осигуряване – първоначалното осигуряване ще бъде от екипите,
които участват в дейностите. Същите трябва да бъдат оборудвани с материали, инструменти,
апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от предназначението им, а
техниката да бъде заредена с гориво. Последяващото осигуряване на силите и средствата ще
се извършва от общината, като горива ще се зареждат от бензиностанцията, с която
общината има сключен договор за доставка.
При необходимост от допълнителни сили и средства кметът на общината може да
включи в дейностите доброволците от ДФ и/или да поиска включване на техника
/средства на физически лица или търговски организации, предвидени в плана за защита
при бедствия (транспортни средства, механизация, осигуряване на трайни, пакетирани
хранителни продукти).
Основните материали и средства, които ще бъдат необходими са за изпълнение
на дейностите, както следва:
- херметизация и адаптиране на помещения на общината, необходими за дейността
на щаба, на социални институции на бюджетна издръжка към общината (ДСП, ЦСРИ), с
непрекъснат цикъл на работа – осигуряване на: полиетилен, гвоздеи, дъски, отоплителни
уреди (според сезонните нужди) за сгради, в които ще се укриват хора;
- предоставяне на индивидуални средства за защита на населението и на участниците
в НАВР: противогази, таблетки калиев йодид (след решение на Министъра на
здравеопазването за провеждане на йодна профилактика) и др. лекарствени средства;
- осигуряване на храна и вода за участниците в неотложните аварийновъзстановителни работи и за населението: бутилирана вода, консерви, пакетирани
хранителни продукти за минимум три денонощия;
- осигуряване на транспортни средства - при разпореждане за временно извеждане
или евакуация и др.);
В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за
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изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни
работи.
След приключване на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни
работи, общинската администрация ще изготви преписка до Междуведомствения съвет
за възстановяване и подпомагане към МС за искане на средства за разплащане на
непредвидените разходи /подкрепени със счетоводни документи за извършен разход и
доказателства за възлагане на дейността/.
9.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица
Съгласно чл.55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и възстановяването
при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на
пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.
Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на
общината и включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки: при радиоактивно замърсяване и
опасност за населението – може да се вземе решение за евакуация на населението, и
материалните ценности.
Логистичната подкрепа при радиоактивно замърсяване включва:
- осигуряване на незамърсени вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;
- транспортно обслужване;
- медицинско обслужване (първа долекарска помощ до пристигане на
специализирани медицински екипи). Създаване на организация за раздаване на таблетки
калиев йодид;
- битово обслужване и др.
Разчет за предоставяне на ИСЗ на населението е представен в Приложение № ….
9.1.Медицинско осигуряване – свързано е с прилагане на мерките за защита на
населението при радиационно замърсяване: провеждане на йодна профилактика,
предоставяне на медицинска помощ на пострадали със симптоми на облъчване;
транспортиране на болните до многопрофилна болница – В. Търново (или друга от съседна
област) за наблюдение и лечение.
Здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария са
представени в Приложение №24
Здравни норми за прилагане на йодна профилактика са представени в
Приложение № 25
Кметът на общината координира първоначалните дейности по предоставяне на
медицинска помощ след радиоактивно замърсяване до пристигане на екипи на ЦСМП координира използване на целия наличен медицински ресурс в общината:
общопрактикуващи лекари, медицинските специалисти към Дом за стари хора и Други
дейности по здравеопазването към общината /към детските и учебните заведения/.
Центърът за спешна медицинска помощ, екипите на МБАЛ-В. Търново и Г. Оряховица и
общопрактикуващите лекари ще изпълнява дейности по медицинското осигуряване на
пострадалите хора.
Хората със симптоми на облъчване ще се транспортират до МБАЛ-В. Търново от
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автомобили на ЦСМП, а при запълване на капацитета й до болница, указана от РЗИ.
При недостиг на линейки за транспортиране на пострадалите ще се използват
подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица.
Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските
екипи и стационарната болнична база се подава от РЗИ-В. Търново до общинския щаб
Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване ще се въвежда от
съседни незасегнати територии.
При решение за извършване на йодна профилактика на населението –медицинските
специалисти ще извършват индивидуална преценка за ползите и рисковете от прием на
калиев йодид, според възрастта, състоянието и индивидуалния здравен статус на хора с
хронични и специфични заболявания и състояния.
. Отговорни длъжностни лица:
- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари,
органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси- общопрактикуващи лекари в общината, медицински
специалисти в Дом за стари хора и Други дейности по здравеопазването към
общината; работници за пренасяне на пострадалите;
- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки, автомобили и др.;
9.2.Транспортно осигуряване
Транспортното осигуряване в общината се организира с цел: извозване на хора,
пострадали при радиоактивно замърсяване до многопрофилната болница за активно лечение
за оказване на специализирана медицинска помощ /при недостиг на специализиран
транспорт от центъра за спешна помощ/, транспортиране на хора, животни и материални
ценности при заповед за извършване на евакуация.
. Отговорни длъжностни лица, координиращи осигуряването на транспорта:
-Зам.кмет на община;
-старши екперт „ИП“
9.3.Подготвяне, разкриване и оборудване на временни медицински,
снабдителни, разпределителни и др. пунктове (в сгради, собственост на общината)
За временни медицински, снабдителни и разпределителни пунктове ще бъдат
използвани сградите – общинска собственост:
. гр.Лясковец:СОУ „М. Райкович“, началните училища, детските градини; ритуална
зала на общината;читалището ; квартални клубове на пенсионера и инвалида, ЕТ
„Медицински център“; НЧ „Напредък – 1870“.
. с.Джулюница: кметството, НЧ „Пробуждане – 1896“, основното училище, клуба на
пенсионера, здравна служба;
. с.Добри дял: кметството и здравния участък, НЧ „П.Р.Славейков – 1903“, детската
градина; бившето училище; клуб на пенсионера;
. с.Козаревец: административната сграда на кметството; НЧ „Земеделец – 1899“;
бившето училище; здравната служба; клуб на пенсионера;
. с.Драгижево: административната сграда на кметството;НЧ „Развитие – 1894“;
здравния участък;Дом за стари хора; клуб на пенсионера;
. с.Мерданя: кметството; здравния участък, НЧ „Развитие – 1902“;клуб на
пенсионера.
За осигуряване на условия за престой е необходимо да се извърши херметизация на
помещенията и отопление /за зимния период/, както и охрана и ред при снабдяване и
раздаване на материалите.
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Информация за сградите с обществено предназначение на територията на
община Лясковец е представена в Приложение № 10В
. Отговорни длъжностни лица от общината:
- зам.кмет – координира дейностите по оборудване на временните пунктове и
разпределяне на обобщената заявка на общината;
- секретар на общината – определя отговорници на пунктове в гр.Лясковец и
поддържа връзка с тях;
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - уточнява необходимите финансови
средства и осъществява контрол при разходването им;
- старши експерт „ИП“ – осигурява транспортните средства, горива
материали и оборудване от складовете на общината;
- кметовете на кметства – осигуряват раздаване/разпределяне на материалите в
кметствата, съгласно осигуреността и в съответствие със заявките за потребност, които са
изпратени в общината.
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси - работници за товаро-разтоварни работи;
- ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки и др.; механизация и
оборудване – автомобили за извозване на легла, маси, столове, постелъчен инвентар,
отоплителни уреди /при необходимост/.
9.4.Предоставяне на ИСЗ, храна и вода на пострадалите хора
Дейността се координира от кмета на общината, логистично се подпомага от щаба
за изпълнение на общинския план.
. Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на общината;
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - за доуточняване на необходимите
финансови средства за осигуряване на храна и стоки от първа необходимост на пострадалите
хора;
- Директор на ДИРЕКЦИЯ „ипхд“ за връзка с доставчиците и разпределяне по
пунктове.
-експерт „УК и ОМП“- организация по раздаване на ИСЗ.
. Необходими средства и ресурси:
- - човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;
- механизация и оборудване – автомобили за извозване на хранителните запаси;
9.4.1.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща
. Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни,
вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други:
- началник отдел „БФПИО“ – главен счетоводител;
- старши счетоводител;
- старши специалист-финансист на кметствата;
- кметове на кметства;
9.4.2.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната необходимост,
в зависимост от броя на пострадалите граждани, нуждаещи се от храни, вода и медицински
изделия.
Разчетът за изхранване на населението е представен в Приложение № 18
За снабдяване на населението със стоки от първа необходимост ще се използват
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договорни споразумения с доставчици (изпълнители по договор за възлагане на
обществена поръчка за доставка на хранителни стоки за ЦДГ, ДСП) и наличните
стоки в търговската мрежа; за доставка за горива за отопление; за доставка на горива и
ГСМ за автомобилите на звената на бюджетна издръжка към общината.
Могат да бъдат направени предварителни договорни споразумения за осигуряване
на стоки и материали от първа необходимост в следните области:
. доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области;
. доставка на питейна вода – бутилирана минерална вода;
. доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни,
консерви, трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна;
. горива за МПС – на територията на общината има две бензиностанции на
Петрол” ; „Лукойл”;“МАТ“; „Мираж“ и „Йоана“
. горива за отопление – дърва и въглища;
. механизация и оборудване.
Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като
определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на доставчик е
съгласно ЗОП.
9.4.3.Изготвяне на обобщена заявка за снабдяване (с храни, вода, медицински
изделия, лекарствени продукти), съгласуване с кмета на общината и изпращане на заявката
до фирмите – доставчици.
Заявките за осигуряване на храна, вода, медикаменти, оборудване, облекла и
транспортни средства се изпращат от кметовете и кметските наместници на засегнатите
населени места, а за общинския град се изготвят на база извършена оценка на нуждите.
Всички заявки се обобщават, според броя на пострадалите хора и разчета за наличното и
недостигащото оборудване.
. Отговорни длъжностни лица:
-Директор на Дирекция ”БФПИОГС“
-началник отдел „БФПИО“;
-старши счетоводител;
9.4.4.Осигуряване на товаренето, транспортирането и доставката стоките от
първа необходимост
В разчета на транспортните средства, с които ще се извозват стоките от първа
необходимост се включват всички автомобили на общината, и на физически и юридически
лица, планирани за използване в плана за защита при бедствия.
. Отговорни длъжностни лица:
- зам.кмет на общината;
-старши експерт „ИП“.
. Необходими средства и ресурси:
-ресурси – автомобили – товарни микробуси, камиони и работници за извършване на
товаро-разтоварни работи.
9.4.5.Разпределяне на храна, напитки и облекло на пострадалите – осъществява
се от отговорници на местата за раздаване, по опис, в съответствие с подадените в общината
заявки и утвърдената обобщена заявка за снабдяване.
. Отговорни длъжностни лица за разпределяне на храни, напитки и облекло:
- началник отдел „МП“;
- старши инспектор”МП”;
- главен специалист”МП”;
- старши специалист – финансист на кметствата;
- кметове на кметства;
9.4.6. Изхранване и временно настаняване на домашни и селскостопански
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животни.
При радиоактивно замърсяване се налага като защитна мярка - забрана за свободно
отглеждане и пребиваване /паша/ на открито на домашни животни и птици. В общината
се създава организация за преминаване към отглеждане в закрити, херметизирани
помещения; защита на откритите водоизточници и фуражи. Ще се наложи принудителен
престой на животните в стопански постройки или ферми, в които ще се създадат условия
за временно отглеждане и изхранване. Ще се извършва ветеринарна обработка на животните
с прилагане на лечебно-профилактични средства за защита на животните.
. Отговорни длъжностни лица:
- Директор на Дирекция „ИПХД“
- експерт „ИП“
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси – работници в общината
- материали – фуражи, вода, транспортни средства.
10. Инженерно осигуряване
Свързано е с използването на машини за извършване на деконтаминация и
ликвидиране на последиците от радиоактивното замърсяване.
При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на дейността кметът на общината може да поиска допълнителни сили и средства от единната
спасителна система чрез Областния управител и Оперативния център РДПБЗН, както и
помощ от местни физически и юридически лица, които разполагат с необходимата
механизация (предвидени по плана за защита при бедствия). Автомобилите, които ще
участват в ликвидационните работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на
дейност за едно денонощие.
. Отговорни длъжностни лица:
- зам.кмет – координира включването на сили и средства от ЕСС и местни
физически и юридически лица;
- старши експерт „ИП“ - осигуряване на горива за автомобилите на общината, ЕСС и
на физическите и юридическите лица.
11.Осигуряване на реда и законността
При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от
системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината
отправя искане чрез оперативния център на РДПБЗН за осигуряване на специализирани
сили и средства на МВР.
Редът и законността в общината се осигуряват от РУП-Г. Оряховица. При
радиоактивно замърсяване силите и средствата на РУП-Г. Оряховица ще се разпределят
между всички нуждаещи се населени места.
. Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването на
реда и законността:
-зам.кмет на общината.
12.Предоставяне на възстановителна помощ – възстановителната помощ за
пострадалите от бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размери, определен
с правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет. На основание чл.56, ал.1 от Закона за защита при
бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския
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бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.
Средствата се предоставят за:
1.разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и
средства на Единната спасителна система;
2.финансиране на неотложни възстановителни работи;
3.предоставяне на възстановителна помощ;
12.1.Изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане при МС за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи при бедствия
Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на
общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната
спасителна система (доброволно формирование, търговски дружества, еднолични
търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на
Министерството на здравеопазването и др.).
В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за
защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор
или др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия,
включени сили и средства на единната спасителна система).
Към искането се прилагат:
- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити;
- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити или държавни предприятия;
- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от
Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета
на общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на
извършените разходи.
Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените
сили и средства на единната спасителна система.
. Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на общината
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ или началник отдел „БФПИО“ – главен
счетоводител - изготвят финансова обосновка на разходите на общината (справки, отчети)
- старши счетоводител - осигурява платежните документи за закупени горива
и др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в
СНАВР; заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни
аварийно-възстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за предоставяне на
неотложна помощ на населението.
- експерт „УК и ОМП“ - извършва окомплектоване на исканията до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
1. Дейностите по радиационна защита се координират от ръководител на място,
определен съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Степента на радиационна опасност от авария в АЕЦ се определя по
международната скала „INES”, която е представена в приложение № 26
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
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частите на ЕСС при провеждането на дейности по радиационна защита.
При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
Ръководител на място е Директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност
и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.
1.2.Ръководителят на място въз основа на данните от радиационния мониторинг и
дозиметричния контрол съгласувано с оправомощените служители на АЯР, МЗ и МЗХ взема
решение за прилагане на съответна защитна мярка и разпорежда:
- използване на ИСЗ на населението чрез:
а) организиране на пунктове за раздаване на ИСЗ;
б) уведомяване на населението за реда за осигуряване с ИСЗ;
- укриване в защитни съоръжения или приспособени за целта помещения;
- провеждане на йодна профилактика след решение на Министъра на
здравеопазването и в присъствието на представител на регионалната здравна инспекция
- временно извеждане или евакуация.
Приложения № 11;11А;11Б.
1.3. В района на инцидента и аварията, когато се налага временно извеждане
или евакуация, екипите на РД ПБЗН - МВР В. Търново и другите части на ЕСС:
- определят маршрути за извеждане на хората;
- организират обединени контролно-пропускателни пунктове/ОКПП/ за санитарна
обработка и преобличане на хората и деконтаминация на транспортните средства и
техниката;
- осигуряват доставката на храна, вода, завивки и др.;
- определят местата за настаняване.
1.4. Ръководителят на място в района на инцидента и аварията:
- осигурява необходимите специалисти, техника и оборудване на мястото на
инцидента и авария;
- извършва постоянен контрол на радиационната обстановка и документиране на
резултатите от него;
- създава организация за локализиране, отделяне, сортиране и безопасно опаковане на
радиоактивни материали и източници;
- осигурява укрепване и хидроизолация на участъци, замърсени с радиоактивни
вещества, с цел предотвратяване на разпространението им в околната среда.
1.5. В района на инцидента и аварията се извършва контрол за качеството на:
- хранителните продукти в магазинната мрежа от оторизирани от РЗИ лаборатории;
- храните и фуражите за животните от лабораториите на МЗХ, а за млечните и
месните продукти – от ОД „БХ” В. Търново;
- питейните водоизточници от В и К „Йовковци“ В. Търново чрез оторизирани
лаборатории и потвърждение от РЗИ.
1.6. В района на инцидента и аварията се извършват дейности за намаляване
и ликвидиране на последиците от радиоактивното замърсяване – деконтаминация с цел
ограничаване на разпространението на замърсяването и намаляването му до максимално
възможната степен чрез:
- осигуряване на подходящи места съгласувано с АЯР за безопасно временно
съхранение на радиоактивните източници или материали;
- извършване на деконтаминация на оборудването, използваната техника и мястото
на инцидента и аварията;
- ликвидиране на временните площадки за складиране на радиоактивни източници
или отпадъци;
- премахване на радиоактивно замърсения слой до нивата за освобождаване от
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контрол;
- извършване на деконтаминация до норми, позволяващи пребиваване на
населението;
- извършване на окончателна оценка на радиационното състояние на мястото на
инцидента и аварията.
1.7. Ръководителят на място по указания на оправомощените служители на
АЯР, Изпълнителната агенция по горите и Министерството на регионалното развитие и
благоустройството определя организацията за извършване на деконтаминация на:
- замърсени територии, в т. ч. за:
а) пътища и площадки с твърди покрития;
б) местности, покрити с широколистна растителност;
в) сгради и съоръжения;
- третиране на радиоактивните отпадъци.
1.8. Участващите в спасителни дейности и дейности за намаляване и ликвидиране
на последиците подлежат на периодичен медицински контрол по време на работа и на
заключителен - след приключване на аварийната обстановка.
2. Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ
на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал.2 от Закона
за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и
здравните заведения в областта като:
- създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка,
лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
- формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
- осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни
фактори;
- организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен
контрол в засегнатата от радиация територия;
-формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;
Медицинско осигуряване при обща радиационна авария се извършва от екипите
на ЦСМП и на болничните заведения.
Действията на специализираните медицински екипи ще се осъществяват по реда на
Националния план за действия и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и
катастрофи и при спазване на следния ред:
1. оказване на спешна медицинска помощ на всички пострадали и определяне реда за
обслужването им;
2. прилагане на животоспасяващи мерки на пострадали лица;
3. предприемане на мерки за намаляване на облъчването.
Специализираните медицински екипи предприемат следните действия:
1. извършват оценка на здравословното състояние на пострадалите лица и прилагат
при необходимост животоспасяващи медицински дейности;
2. предприемат мерки за ограничаване на дозата на облъчване на засегнатите лица и
разпореждат незабавно да се изведат всички пострадали извън зоната на аварията;
3. установяват наличие на радиоактивно замърсяване на пострадалите;
4. предприемат мерки за начална и частична деконтаминация на пострадалите, ако
съществува практическа възможност ("деконтаминация,дезактивация е отстраняване или
намаляване на нивото на радиоактивно замърсяване с физични или химични средства);
5. предприемат мерки да не се допуска разпространение на радиоактивното
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замърсяване, ако съществува опасност или има съмнение за наличието на замърсяване;
6. прилагат при необходимост мерки за защита на щитовидната жлеза на
пострадалите лица;
7. събират данни за лицата, които са попаднали на мястото на аварията с оглед
осигуряване на медицинско наблюдение и/или лечение при необходимост;
8. попълват авариен фиш за всяко пострадало лице;
9. насочват със специализиран транспорт лицата, които са тежко пострадали от
аварията, до приемно-сортировъчното отделение на определеното лечебно заведение,
като го уведомяват за:
а) броя на пострадалите лица;
б) здравния и радиологичния статус на пострадалите лица;
в) ориентировъчното време за пристигане в лечебното заведение
3.Областният управител
Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта
(съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ) и координира спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън
територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това. Може
да обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея. Областният
управител организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване
при бедствия.
При опасност за населението областният управител разпорежда да бъде временно
изведено населението на засегнатата община към друга община (или област).
Населението, което ще бъде временно изведено ще бъде настанено в пригодени
помещения в училища, физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване
на минимални условия за живот.
4. Кметът на общината
4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на
територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ.
При авария в АЕЦ и радиоактивно замърсяване основните функции на кмета на
общината са:
- създаване на организация за своевременното оповестяване и информиране на
населението и на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;
4.2. При установяване на радиоактивно замърсяване на територията на общината,
съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ кметът:
1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се
въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от
време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи);
3. извършва обмен на информация с оперативния център на Регионална дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична
или материална помощ в съответствие с възможностите им;
5. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволното
формирование;
6. може да поиска координация от областния управител;
7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на
пострадалите лица (при разпореждане за евакуация на населението като специална защитна).
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8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на
населението при бедствия;
9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи
при бедствия.
Кметът на община, когато осъществява ръководство и координация на спасителните и
неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпраща на МВР писмена
информация за тяхното протичане.
Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита
при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по
чл.65 от Закона за защита при бедствия.
4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се
и се предоставя от кмета на общината.
Неотложната помощ на пострадалите хора включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост
ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от Директора на Дирекция „ИП”.
Когато кметът на общината поска координация на СНАВР от областния управител
– обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация В. Търново
по факс с номер 062/653112 при дежурните в ОЦ на РД ПБЗН и на факс с номер 062/620144
при дежурния по Областен съвет по сигурност.
Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и
в другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.
Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното
изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция „БФПИОГС“, подпомаган
от началник отдел „БФПИОГС“ – главен счетоводител в общината.
4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани –
предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на
междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
5.РИОСВ В. Търново, РЗИ, РД ПБЗН провежда дозиметричен контрол в
определени от ръководителя на място пунктове за състоянието на околната среда,
хранителните продукти, водата, фуражите и селскостопанските животни за наличието на
вредни вещества.
6.Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област
В. Търново) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът
на ОД на МВР В. Търново.
В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено
положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
. правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от
места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;
. правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота,
здравето и имуществото на лица или на околната среда;
. свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната
от радиоактивно замърсяване;
. правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
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осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
. временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на
имущества от определената територия;
. забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона
за МВР и включва:
. отцепване (изолиране) на района;
. осигуряване на обществения ред и организация на движението;
. осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на
населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
. осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните
ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;
. осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РД ПБЗН за
провеждане на аварийно-спасителни дейности;
. оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на
пострадалите;
. извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на
слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други
престъпления;
. организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места,
където е извършена евакуация;
. оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на
населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации
и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
. провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
7.Силите на Единната спасителна система от други области, включени в
неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните структури
на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV
Източниците за финансиране по плана за защита при радиационна авария и
радиоактивно замърсяване на територията на община Лясковец са общинският бюджет,
бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет.
Когато финансирането на дейностите при радиоактивно замърсяване е за сметка на
бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2
на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския
план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства
и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден
със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане
на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на
общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и
законосъобразността на разходите).
20

VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Координацията на съставните части на Единната спасителна система в Област
В. Търново се осъществява чрез Оперативния център на Регионална дирекция на Пожарна
безопасност и защита на населението – В. Търново.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникнала радиационна авария;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, съставните части на единната спасителна система и населението при възникнала
радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване на територията на областта;
4. По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в
плана съставни части на Единната спасителна система, както и на допълнителни сили и
средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва
и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от Единната спасителна система се осъществява
от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до
оперативните звена на съставните части на ЕСС в област В. Търново.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в района на радиоактивното замърсяване. Ръководител на място
е Директора на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" В. Търново, или
оправомощено от него длъжностно лице.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със
заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие
с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:
. Набира, анализира и обобщава информация за ситуацията в общината;
. Изготвя оценка на щетите;
. Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
. Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя
проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и
координира изпълнението на решението;
. Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с
кмета на общината.
VІІ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на населението при радиационна авария и опасност от радиоактивно
замърсяване на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационноинформационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за
оповестяване при въздушна опасност”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са:
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алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция,планирана
конференция за определен час.
. Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в
групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници,
доброволната спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникване на авария в АЕЦ
те ще получат съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате
съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
“ Внимание, авария в АЕЦ !
„Внимание, авария в АЕЦ !
„Внимание, авария в АЕЦ !
или
При радиационна авария: „Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!”
„Внимание, радиационна авария!
„Внимание, радиационна авария!
„Внимание, радиационна авария!
. Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна
информация, изготвена към момента на опасност от радиоактивно замърсяване с
конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
. Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или
експертно становище.
. Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се
включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение
за реагиране при радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване.
. Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени
лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и
населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН В. Търново, по разпореждане на
Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
В. Търново.
При възникване на радиоактивно замърсяване, изискващо координация на областно и
общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се
извършва и въз основа на искане на Областния управител, Кмета на засегната община,
Ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на
мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН В. Търново.
VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ
ЗА РЕАГИРАНЕ.
1.Сили на основните части на Единната спасителна система
№

Наименование

1

ОД на МВР – РУП – Г. Оряховица
- ПУ гр. Лясковец (Разчет на силите и
средствата – Приложение №…..)
РДПБЗН – МВР – РС „ПБЗН“ – Г.
Оряховица

2

Личен състав
(брой)
8
( + …. При
необходимост)
7-8 д. на
смяна(при

Техника
(брой)
1
( +…..При
необходимост)
5 (при обстановка
действат – 2 бр.)
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3

РДПБЗН – МВР - Група аварийноспасителни дейности – Г. Оряховица

4

Център за спешна медицинска помощ –
клон Г. Оряховица

необходимост
действат – 6 д.)
31 (на смяна 7 д. ;
при обстановка
действат – 6 д.)
2 екипа

13 ( при
обстановка
действат 3 бр. в
зависимост от
бедствието)
2 бр.

Разчета на силите и средствата на държавните структури, разположени на
територията на община Лясковец (ПУ –гр. Лясковец) е даден в Приложение №5

2.Специализирани сили на министерства и ведомства
№

Наименование

1
2
3
4
4
5
6

РИОСВ – В. Търново
РЗИ – В. Търново
ОД „Безопасност на храните „ – В. Търново
БЧК – В. Търново
МБАЛ – В. Търново
МБАЛ – Г. Оряховица
Енерго Про Мрежи ЕАД –( РОЦ – Г.
Оряховица – подразделение Лясковец)
ВиК „Йовковци“ООД – В. Търново (район
Лясковец)
Виваком – за областта

7
8

Личен състав
(брой)

Техника
(брой)

4

4

12

10

2 екипа

6 бр.

Личен състав
(брой)
15
8

Техника
(брой)
3
3

3.Сили и средства на община Лясковец
№
1
2

3

Наименование
Доброволно формирование
Изборни и ръководни длъжности, които
имат задължения при възникване на
бедствия:
Кмет на община, зам. кмет, кметове на
населени места, секретар на община.
Служители в Дирекция „БФПИОГС“ – 32
души. Задължения при възникване на
бедствия имат:
Директор на Дирекция, началник отдел
„БФПИО“, старши счетоводител, експерт

12

23

4

5

6
7
8
9

„УК и ОМП“,главен специалист ТРЗ, главен
специалист „ЧР“ – домакин,старши експерт
обществени прояви, началник отдел „МП“,
старши инспектор „МП“, главен специалист
„МП“,началник отдел ГРАО, главен
специалист ГРАО .
Служители в Дирекция „ТУОСЕИ“ 21
души. Задължения при възникване на
бедствия имат: Директор на Дирекция,
главен специалист – еколог, старши
специалист КДС, главен специалист БКД,
главен специалист АС, изпълнител охрана 2 души.
Членове на общинския щаб – 17 души, от
които външни експерти, представители на
териториални органи на изпълнителната
власт и на местни организации: РУП (ПУ),
РС“ПБЗН“, ВиК, Енерго Про Мрежи,
общопрактикуващи лекари - души,
Общинско предприятие БОП – 11 души.
Дейност „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ (техници на пункт за
управление)
Дейност „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ (денонощни дежурни)
Дейност „Други дейности по БКС“ .
Задължение при бедствия има : огняр

7

5
9

4
1

2
5
1

3.1Автомобили на община Лясковец
№
1
2
3
4

Наименование
Леки автомобили (4+1 места):
-Шкода Октавия, рег. №ВТ 4141 АР
-Ситроен, рег. №ВТ 1414 АМ
Леки автомобили (9 места):
-Ситроен Джъмпер – 29, рег.№ВТ 9084 АТ
-КИА ПРЕЖО, рег.№ВТ 1441 АМ
Товарен автомобил:
-Ивеко Даили – 3.5 т. , рег.№ВТ 1917 ВТ
Ремарке

Забележка
брой
3

10 места

2

18

1

5

1

3.2.Уреди, съоръжения и имущество, които могат да се използват при
провеждане на СНАВР.
№
1
2
3

Техника и имущество
Моторна водна помпа „Субару“
Моторен трион „Щил“
Електически фенер

брой
1
1
3

Забележка
за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ
24

4

Шланг 38 мм 17 бара

1

за ДФ

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Смукателен маркуч
Гръбна пръскачка
Кофа за вода – 10 л.
Лопата крива
Брадва
Кирка
Мотика
Тупалка гумена
Съдове за питейна вода – 5 л.

1
1
2

за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр

10

4.Сили и средства на юридически и физически лица в общината
Списък на физическите и юридическите лица, които разполагат с техника за
извършване на СНАВР е представена в Приложение № 15

IХ.Време за готовност за реагиране:
. На основните сили на Единната спасителна система – до 3 (три) минути след
получаване на сигнала.
. На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60
(шестдесет) минути след получаване на сигнала.
. На доброволното формирование към общината– до 60 (шестдесет) минути след
получаване на сигнала.
. На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в
НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.
Изготвил:
Стефан Бошнаков
Експерт „УК и ОМП“
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЧАСТ
ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ,
СНЕГОНАВЯВАНЕ И
ОБЛЕДЯВАНЕ
І. ИЗВОД ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ СНЕЖНИ БУРИ,
СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ
Снежните бури са характерно природно явление за общината, което се повтаря
ежегодно през период от ноември (декември) до февруари (март). Обилните
снеговалежи
и бурен вятър могат да създават условия за снегонавяване и пътна непроходимост на
участъци от общинската и републиканската пътна мрежа на територията на общината:
Г. Оряховица-Лясковец-В. Търново; Лясковец-Мерданя-Елена; Лясковец-Добри дялКозаревец-Джулюница; Лясковец-Манастир „Св. Петър и Павел“-Арбанаси
(Шереметя).
Възможен е спад на температурите до -25°С и повече, при което има опасност
от обледяване и скъсване на далекопроводи. В общината има данни от миналото за
получено обледяване на електропроводи, счупване на електрически стълбове и
скъсване на проводници.
Възможно е да се получи обледяване на електропроводи по трасетата което ще
създаде риск за нормалното функциониране на основните съоръжения на комуналноенергийните системи :
- спиране на водоподаването - аварии на водопроводи, които трудно се
локализират и особено трудно се отстраняват, поради лошите метеорологични условия
и недостъпност на населените места; замръзване на тръбопроводи в публични сгради,
къщи, стопански постройки.
- прекъсване на ел.захранването, поради обледяване и скъсване на
далекопроводи – електроподаването е жизнено важна услуга за потребители, които се
отопляват с ел.уреди. Електричеството е необходимо за нормалното функциониране на
парни инсталации на публични сгради или за производства с непрекъснат цикъл. ВиК
съоръженията не могат да функционират при прекъсване на енергоподаването.
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При възникване на снежни бури с условия за снегонавяване и обледяване ще се
създаде сложна обстановка в общината:
1.Голям обем от дейности, свързани с почистване на общинската четвъртокласна
пътна мрежа и уличната мрежа в населените места;
2.Могат да възникнат неотложни здравни проблеми на граждани, които изискват
бърза реакция – транспортиране на хора на хемодиализа, бременни или хронично болни
(с обостряне на заболяването) до болницата в гр.Г. Оряховица.
3.Може да има аварии на комунално-енергийни съоръжения – спиране на
водоподаването и/или енергоподаването към населените места.
4.Изчерпване на стоки от първа необходимост от търговската мрежа.
5.Възможно е да възникнат пожари в населените места – дейностите по тяхното
локализиране и гасене ще бъдат затруднени поради невъзможност на пожарен
автомобил
да достигне до мястото на пожара и до противопожарните хидранти и/или пристигане с
голямо закъснение, когато пожарът се е разраснал към други сгради.
6. Снежните бури със снегонавяване и пътна непроходимост, обледяване на ел.
проводници ще предизвикат временно блокиране на местната икономика и услуги за
населението – невъзможност за снабдяване със стоки от първа необходимост и оказване
на спешна медицинска помощ.
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНЕ
1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално
състояние.
Отговорни длъжностни лица
- Кмет на общината;
- експерт „УК и ОМП“;
- главен специалист - еколог;
2.Изпълнение на превантивни дейности за осигуряване на нормални
условия
за живот и работа при усложнени зимни условия:
2.1.Подготовка на фирменната техника за снегопочистване и движение при
зимни
условия.
2.2.Сключване на договори за снегопочистване на четвъртокласната пътна
мрежа и
проверка на техническите възможности на фирмата – изпълнител.
2.3.Разнасяне на осолен пясък по критични участъци от четвъртокласната пътна
мрежа и по приоритетни участъци от уличната мрежа на населените места.
2.4.Монтиране на снегозадържащи съоръжения по критични участъци от
четвъртокласната пътна мрежа.
2.5.Разпореждане на мероприятия за подготовка за работа при усложнени зимни
условия до второстепенните разпоредители с бюджетни средства (учебни, детски и
социални заведения) с цел предотвратяване или намаляване на последиците при
извънредна ситуация
2.6.Приоритетно снабдяване с горива за отопление на учебните, детските,
социалните заведения.
2.7.Профилактика на отоплителни инсталации и проверка за пожарна
безопасност
на сградите – общинска собственост: административни, учебни, детски, социални
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заведения, читалища, клубове на инвалида и пенсионера и сгради предоставени под
наем на физически и юридически лица в общината.
2.8.Проверка на системата за оповестяване, на предвидените за използване при
тежки зимни условия сили и средства и тяхната готовност за работа.
2.9.Осъществяване на контрол за почистване на уличните платна и тротоари от
строителни, отоплителни и други материали за безпрепятствено снегопочистване.
2.10.Въвеждане на отговорно дежурство на повикване в общината през
празнични
и почивни дни в периода 01.11. /от текущата година/ до 31.03./от следващата година/ от
Оперативното бюро. (ПРИЛОЖЕНИЕ №…./ Заповед за създаване на Оперативно
бюро; Заповед за носене на дежурство от Оперативното бюро/).
2.11.Осигуряване на финансови средства за финансиране на допълнителни
разходи
при необходимост от аварийно-възстановителни работи.
2.12.Създаване на организация за медицинско обслужване и снабдяване на
населението със стоки и услуги от първа необходимост.
2.13.Профилактика и обозначаване на противопожарните хидранти в населените
места. Създаване на организация за почистване на района около тях и осигуряване
достъпа на противопожарен автомобил.
2.14.Извършване на профилактика на В и К - съоръженията и подготовката им за
работа при ниски температури.
2.15.Подготовка на съоръженията на Енерго Про България ЕАД чрез провеждане
на върхови ревизии.
. Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на общината;
- Кметове на кметства;
- Директор на Дирекция ”БФПИОГС”-финансово осигуряване;
- експерт „УК и ОМП“ - планиране на превантивни дейности;
- старши специалист КДС или главен специалист - АТО- почистване на
уличните платна и организиране дейността на работниците по програмите към
общината /опясъчаване/;
- началник отдел „ГРАО“ – осигуряване на транспортни средства, доставка на
материали.
3.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за
извършване на дейности по защита при бедствия – осигуряване на обучение на
доброволците, оборудване, лични предпазни средства, застраховка.
. Отговорни длъжностни лица:
- експерт „УК и ОМП“;
-Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - за финансово осигуряване на дейността.
. Необходими средства и ресурси:
-ежегодна застраховка на всеки доброволец;
-работно облекло и обувки – съгласно нормативите за предоставяне на лични
предпазни средства и облекло /през 2-5 години/;
-индивидуални средства за защита;
-заплащане за обучение на доброволците.
4.Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за
поведение и действие при снежни бури и снегонавяване
Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е
задължително /чл.14, ал.2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от

3

подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на
дейности
по защита. Обучението на населението за начините на поведение и действие, и
изпълнение на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете
на
общини като обучение по желание /чл.17 от ЗЗБ/.
Ежегодно, преди настъпване на зимния период, се провежда съвместно
заседание
на общинския щаб, кметовете на кметства, директори на учебни, детски и социални
заведения, представители на териториални структури и учреждения и фирмата
изпълнител на зимното поддържане на което се анализират силните и слабите страни в
организацията на
действие през изминалия зимен период; отчита се степента на подготовка на всички
институции – кметства , ВиК, ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ, РУП , РСПБЗН и др. На
заседанието се обсъждат и допълват планираните дейности за осигуряване на нормални
условия за живот през зимния период (определени със заповед на кмета на общината).
Дейностите по подготовка за работа в усложнени зимни условия се отчитат в
доклад от кмета на общината до Областния управител на Област В. Търново и
представят на
съвместно заседание на Областния съвет по сигурност-В. Търново с кметовете на
общини.
Дейностите за подготовка за зимата; начина на поведение и действие при
усложнени
зимни условия и при възникване на пожар в сграда се публикуват в сайта на общината,
оповестяват по местното кабелно радио в гр.Лясковец и поставят на обичайните места
за
информация на гражданите в населените места.
. Отговорни длъжностни лица в общината:
-кмет на общината;
-експерт „УК и ОМП“;
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
1.Предупреждение и информиране
Предупреждение за опасност от снежни бури и снегонавяване се получава от
оперативния център на РДПБЗН в гр.В. Търново, на база прогностични данни и
информация
от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Предупреждението
се получава от дежурния при ОбСС-Лясковец и предава на кмета на общината.
2.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението
2.1.Оповестяване по националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението.
При опасност от снежни бури, снегонавяване и обледяване кметът на общината
може да поиска оповестяване по националната система за ранно предупреждение.
Редът
и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението при
бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и областта се
осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена
„Националната
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система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност“.
Начините за оповестяване чрез системата са представени в т.VІІ от плана.
Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на
сирени в продължение на 3 минути, последван от указания по местното кабелно радио в
гр.Лясковец за поведение на населението, въведени временни ограничения за движение
по пътищата и др.
На територията на общината има монтирани 7 бр. електро-механични сирени С 40
с централно и местно задействане и 1 бр. електрическа сирена: гр.Лясковец– 5 бр.:
монтирани на сградата на общината; пощата; НУ „Никола Козлев“; „Аркус“ АД – 2 бр.;
с.Джулюница – 1 бр. - на покрива на кметството; с.Драгижево – 1 бр. - на покрива на
кметството; с. Мерданя – 1 бр. на покрива на кметството.(ПРИЛОЖЕНИЕ №14Б).
За оповестяване на населението ще се използват и наличните ръчни сирени в с.
Козаревец и с. Добри дял.
2.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет
В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:
- изградена вътрешна централа тип PANASONIK – телефон: 0619/22055;
- факс връзка – телефон: 0619/22045;
- интернет връзка: e-mail: obshtina@lyaskovets.net
Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за
защита
на населението ще се публикува на официалния сайт на общината: www.lyaskovets.net
Оповестяването по телефона на длъжностните лица, които имат задължения по
плана за действие при снежни бури, снегонавяване и обледяване ще се извършва от
дежурния при ОбСС, по разпореждане на кмета на общината. В дежурната стая на
ОбСС са монтирани следните телефони: 0619/22055 (вътр. 111); 0619/22085 и
GSM:0889 002 662
Оповестяването в общината се извършва по схемата, както следва:
Приложение №21
Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в
Община
Лясковец : мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва:
1. Оповестяване на дежурния при ОбСС.
2. Оповестяване на кмета на общината - доклад.
3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС за извършване
на оповестяване.
4. Оповестяване на членовете на Щаба за изпълнение на общинския план за
защита при бедствия (Оперативното бюро), доброволното формирование и другите
сили и средства на общината (ръководители на публични и стопански организации за
организиране защитата на работещите и постоянно пребиваващите хора и/или
юридически и физически лица, които разполагат с техника, необходима за извършване
на неотложи аварийно-възстановителни работи).
5.Оповестяване на дежрния при снегоподдържащата фирма и дежурния при
Лясковски кантон.
За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от
националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ
на РДПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-В. Търново и от дежурния при
ОбСС-Лясковец.
При снежни бури, снегонавяване, обледяване, прекъсване на енерго и
водоподаването към населените места, кметът на кметство докладва обстановката на
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дежурния при ОбСС. Дежурният при ОбСС незабавно докладва на кмета на общината и
по негово разпореждане продължава оповестяването за събиране на Щаба за
изпълнение на общинския план за защита при бедствия ( Оперативното бюро
),почистващата фирма,кметовете на населени места, доброволците, юридическите и
физическите лица, определени за участие в неотложните аварийно-възстановителни
работи.
2.3.Оповестяване чрез радио средства и телевизия – предаването на гласова
информация за целите на ранното оповестяване на населението на гр.Лясковец ще се
извършва по местното кабелно радио , а в останалите населени места кметовете на
кметства ще назначават оповестители. Националната телевизия и радио също ще
излъчват съобщения за обстановката в страната и предприетите мерки за защита.
2.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на
членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши
оповестяване чрез оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в
общината.
3.Разузнаване на обстановката – информация за обстановката в населените
места се събира и предава от кметовете. За гр.Лясковец информация се събира от
мобилен екип с високопроходима техника, от водачите на снегопочистваща техника,
служители на РУП и пострадали граждани чрез телефон 112.
При обилни снеговалежи се извършва разузнаване за:
- затрудненията и нарушения в транспортните комуникации;
- прекъснато електрозахранване в населените места;
- прекъснато водоснабдяване в населените места;
- нарушения (липса) на комуникационни връзки;
- наличност на хранителни продукти от първа необходимост в търговската
мрежа;
- необходимост от спешно транспортиране на родилки, болни хемодиализа, до
лечебно заведение;
Информацията от извършеното разузнаване се докладва на кмета на общината,
дежурния по ОблСС и/или дежурните длъжности лица в областния щаб и на дежурния
в ОЦ РДПБЗН, заедно с допълнителна информация за:
. Отговорни длъжностни лица за разузнаване на обстановката:
- Членовете на мобилния екип се определят със заповед на кмета на общината,
като в състава се включват служители от общината - членове на щаба за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия (Оперативното бюро).
. Необходими средства и ресурси:
- високопроходим автомобил (Ситроен Рег.№ВТ1414АМ)
4.Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия
(Оперативното бюро)и въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при
бедствия.
Кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за
защита при бедствия.
4.1.Кметът на общината разпорежда на кметовете на кметства, ръководителите
на бюджетни звена към общината за изпълнение на защитни мерки:
-организация за поддържане в техническа изправност на съоръженията, при спад
на
температурите – назначаване на дежурни за припалване на котлите в почивни и
празнични дни;
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-осъществяване на контрол за опясъчаване на приоритетните пътища от
общинската и четвъртокласната пътна мрежа;
-събиране на информация за положението в населените места и при усложняване
на ситуацията, през един час.
4.2. Уточнява се графикът и последователността на почистване на
четвъртокласната пътна мрежа и приоритетната улична мрежа в населените места,
както и реда за осъществяване на контрол.
5.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата
или за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.
В заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение се
посочват:
1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото
положение;
2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;
3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;
4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни
ограничения върху правата на гражданите;
5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите
мерки;
6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие,
но не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на
общината след съгласуване с областния управител/.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на
обстоятелствата,
послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.
Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно
на областния управител и на министър на вътрешните работи.
5.Извършване на спасителни операции - ситуациите, при които може да бъде
необходимо провеждане на спасителни операции, са пътна непроходимост и авариране
на автомобили по четвъртокласната или уличната пътна мрежа на общината;
неотложни
здравни проблеми на граждани при блокиране на републиканската и общинската пътна
мрежа (в т.ч. родилки и хора на хемодиализа), които трябва да бъдат извозени до
болница; прекъсване на основни услуги (ел.захранване, водоподаването) на населени
места и в частност на социални институции с непрекъснат цикъл на работа (ДСХ, ДСП)
или на самотноживеещи възрастни хора и инвалиди, които обичайно не могат да се
самообслужват сами.
След получаване на сигнал в общината за пострадали хора (от телефон 112 или
друг източник) се организира екип, който се изпраща на място с високопроходим
автомобил и оборудване за оказване на помощ. В зависимост от ситуацията се
предприемат някои от следните дейности:
- транспортиране на пострадали хора до общината или най-близкото кметство, за
да получат първа помощ, възможност за временен престой в отопляеми помещения и
най-необходимото: вода, храна, топли напитки, одеяла и при необходимост - лекарства;
- транспортиране на болни до многопрофилната болница за активно лечение в
гр.Г. Оряховица - извършва се от автомобил на ЦСМП, а при невъзможност от високо
проходима техника на общината или привлечена от физически или юридически лица;
- временно настаняване на пострадали хора в общински сгради с условия за
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временен престой до възстановяване на основните услуги (ел.захранване и
водоподаването);
- доставяне на хляб и стоки от първа необходимост при продължително
блокиране
на населените места и изчерпване на наличните складови запаси в търговската мрежа.
При пристигане на екип на РД ПБЗН - ръководителят на място поема
ръководството на дейностите на място и докладва на кмета на общината. Кметът на
общината може да привлече допълнителни сили и средства от физически и юридически
лица в общината, и да поиска чрез ОЦ на РДПБЗН и Областния управител
допълнителни специализирани сили и средства от незасегнати райони.
7.Извършване на неотложните аварийно-възстановителни работи - свързани
са с изтегляне на закъсали в преспите автомобили (в т.ч. и камиони), които
възпрепятстват снего-почистването на пътната мрежа – извършва се от сили и средства
на общината (вкл. и на привлечени от юридически лица), когато се отнася за
четвъртокласна пътна мрежа и от сили и средства на Областно пътно управление (от
фирма-изпълнител по договор за снегопочистване), когато се отнася за републиканска
пътна мрежа (пътища І, ІІ и ІІІ клас). Извършване на дейности по снегопочистване и
възстановяване на пътната проходимост до и вътре в населените места: възстановяване
на доставките на хранителни продукти до населените места, осигуряване на достъп до
обекти от социалната, здравната, административната образователната област, сферата
на сигурността и др. (по приоритетен ред, определен от общината).
Дружествата извършват възстановяване на съоръженията от критичната
инфраструктура, за която отговарят – възстановяване на енергоподаването,
водоподаването и комуникациите в населените места – извършва се от аварийните
екипи на Енерго Про, ВиК, Виваком, Глобул, М-тел.
. Отговорни длъжностни лица за изпълнение на дейностите на общината:
- Кмет на общината;
- кметове на кметства;
- членове на общинския щаб (Оперативното бюро);
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси- обучени доброволци; работници в общината,специализирани
екипи на В и К, Енерго Про
- механизация и оборудване – автомобили за извозване на доброволците и
пострадалите, въжета; горива за автомобилите, участващи в спасителните операции,
топли напитки, храна и одеяла.
8.Непрекъснат обмен на информация с Оперативния център на РДПБЗН за
координиране на дейностите със съставните части на Единната спасителна
система–
извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия (
Оперативното бюро)и дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по
своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се
обстановка. Членовете на щаба подпомагат кмета на общината при изработване на
необходимите разчети и вземане на решения. Те организират изпълнение на взетото
решение чрез: подготовка на необходимите разпореждания, свеждане до знанието на
подчинените структури и координират изпълнението на решението. Подготвят доклади
за промените в
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обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за
намаляване на риска и защита на населението, които изпращат до областния щаб
(ОблСС) след съгласуване с кмета на общината.
. Отговорни длъжностни лица от общината:
- Кмет на общината;
- членове на общинския щаб;
- дежурен при ОбСС.
9.Материално осигуряване на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи – първоначалното осигуряване се извършва от
организациите, които участват в дейностите. Те трябва да се явят на указаното място за
интервенция оборудвани с материали, инструменти, апаратура, транспортна и
специална техника в зависимост от предназначението им. В началото на спасителните и
неотложни аварийно-възстановителни работи - транспортната и специалната техника
трябва да бъде заредена с гориво от ресурса на собственика/управителя на фирмата,
като в последствие ще се зарежда в бензиностанцията, с която общината има сключен
договор за доставка на горива за МПС.
Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми
търговската организация или физическото лице за необходимостта от участие в
неотложните аварийно-възстановителни работи и осигуряване на някои от дейностите:
- механизация за изтегляне на закъсали автомобили;
- осигуряване на хранителни продукти за изхранване на пострадалите хора и за
силите от единната спасителна система;
- осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/ за осигуряване на силите и
средствата на Единната спасителна система;
В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими
за изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни
работи. Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване
непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката.
Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни
аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т.ч.
стационарни технически работилници, бази, автосервизи и др.).
10.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица – логистична
подкрепа след снежни бури и снегонавяване .
Съгласно чл.55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и
възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и
възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни
възстановителни работи след бедствие.
Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на
общината и
включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
Логистичната подкрепа при снежни бури и снегонавяване включва:
- настаняване на пострадалите в определени места за временно настаняване;
- снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;
- транспортно обслужване;
- медицинско обслужване;
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- битово обслужване и др.
10.1.Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от
хората, които са открили пострадалите. Те подават сигнал телефон 112 и до общината
(кметството). Кметът на общината координира първоначалните дейностите по
предоставяне на медицинска помощ след снежни бури и снегонавяване до пристигане
на екипи на ЦСМП – координира използване на целия наличен медицински ресурс в
общината: общопрактикуващи лекари, медицинските специалисти към Дом за стари
хора и Други дейности по здравеопазването към общината /към детските и учебните
заведения/. Центърът за спешна медицинска помощ е основната съставна част от
Единната спасителна система, която ще изпълнява дейности по медицинското
осигуряване на пострадалите хора. Най-тежко пострадалите хора ще се транспортират
до МБАЛ-Г. Оряховица от автомобили на ЦСМП. Предвижда се изведените хора, които
имат наранявания да се настаняват във временни пунктове за оказване на медицинска
помощ и преценка за транспортиране до болнично заведение. Подходящите сгради са:
ЕТ „Медицински център“ – Лясковец и здравните пунктове в съставните населени
места на общината.
При недостиг на линейки за транспортиране на пострадалите ще се използват
подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица.
При необходимост на пострадалите ще се оказва първа психологическа помощ
за
справяне със ситуацията, особено при загуба на близки.
Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за
медицинските
екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Г. Оряховица до общинския
щаб
Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по време на
спасителните работи ще се въвежда от съседни незасегнати територии, чрез ОЦ
РДПБЗН-В. Търново по искане на кмета на общината.
. Отговорни длъжностни лица:
- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари,
органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси- общопрактикуващи лекари в общината, медицински
специалисти в Дом за стари хора и Други дейности по здравеопазването към
общината; работници за пренасяне на пострадалите;
- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки,
автомобили и др.;
10.2.Транспортно осигуряване
Транспортното осигуряване при усложнени зимни условия е свързано с
осигуряване на непрекъснатост на дейностите по снегопочистването, по приоритетен
ред, с цел да не се натрупват големи и уплътнени снежни маси (преспи), които
затрудняват почистването. Осигуряването на транспорт е свързано и с организиране
извозването на хора, пострадали при снежни бури и снегонавяване (блокирани в
автомобилите си) до определените местата за временно настаняване в общината;
-извозване на хора с неотложни здравни проблеми до многопрофилната болница
за
активно лечение за оказване на специализирана медицинска помощ /при недостиг на
специализиран транспорт от центъра за спешна помощ/; изтегляне на закъсали
автомобили.
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. Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи осигуряването
на транспорта:
-Зам.кмет на община;
-старши експерт „ИП“
10.3.Подготвяне на места за временно настаняване, медицински пунктове подходящите места за временно настаняване на пострадали хора са в сградите –
общинска собственост по населени места, както следва:
. гр.Лясковец: общината /ритуална зала/, лекционната зала на читалището
/отопление с климатик/; училищата; кварталните клубове на инвалида и пенсионера отопление с печки на твърдо гориво ; ЕТ „Медицински център“;
. с.Джулюница: кметството, читалището, клуба на инвалида и пенсионера ,
здравна служба – отопление с печки на твърдо гориво; ОУ „П.Р.Славейков“ –отопление
с локално парно;
. с.Добри дял: кметството, читалището, здравния участък – отопление с
печки на твърдо гориво; бившето училище;
. с.Козаревец:кметството, пенсионерския клуб, здравната служба – отопление на
твърдо гориво; читалището– отопление с локално парно; бившето училище;
. с.Драгижево: кметството, читалището, здравния участък , пенсионерския клуб–
отопление с печки на твърдо гориво;
. с.Мерданя: кметството, читалището, здравния участък, пенсионерския клуб отопление с печки на твърдо гориво;
Информация за сградите с обществено предназначение на територията на
Община Лясковец- Приложение № 10В
. Отговорни длъжностни лица:
- Зам.кмет – координира дейностите по оборудване на местата;
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - уточнява необходимите финансови
средства;
- началник отдел „ГРАО“– осигурява транспортните средства, горива материали
и оборудване от складовете на общината;
. Необходими средства и ресурси:
- ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки и др.; механизация и
оборудване – автомобили за извозване на допълнителни отоплителни уреди /при
необходимост/.
10.3.1.Оценка на наличното оборудване и недостигащото
Местата за временно настаняване на пострадали хора са оборудвани с дивани
и/или столове, маси или бюра, има условия за отопление. Няма легла и постелъчен
инвентар /известни количества, при необходимост, могат да се осигурят от оборотното
имущество на ЦДГ-Лясковец.
. Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на наличното
оборудване и недостигащото
- кметове на кметства;
- началник отдел „БФПИО“ – главен счетоводител;
- главен специалист „ЧР - домакин”;
- старши специалист – финансист на кметства;
10.4.Предоставяне на храна, напитки, облекла на пострадалите хора
Дейността се координира от кмета на общината, логистично се подпомага от
щаба
за изпълнение на общинския план.
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. Отговорни длъжностни лица:
- секретар на общината – координира предоставянето на храни
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“- за доуточняване на необходимите
финансови средства за осигуряване на храна и стоки от първа необходимост на
пострадалите хора;
-експерт“УК и ОМП” за обобщаване на заявките и осигуряване на доставка от
търговската мрежа
- началник отдел „ГРАО“ – осигуряване на транспортни средства /при
необходимост/;
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;
- механизация и оборудване – автомобили за извозване на хранителните запаси;
10.4.1.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща
. Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни,
вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други:
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“
- старши експерт „ИП“;
- старши специалист – финансист на кметства;
- кметове на кметства;
10.4.2.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната
необходимост, в зависимост от броя на пострадалите граждани, нуждаещи се от храни,
вода и медицински изделия.
Разчетът за изхранване на населението на общината е представен в
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
Договорени споразумения с доставчици:
Предвидено е да бъдат изготвени предварителни договорни споразумения за
осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области:
. доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области;
. доставка на питейна вода – с водоноски на В и К; бутилирана минерална вода
. доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни,
консерви, трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна;
. горива за МПС – на територията на общината има две бензиностанции на
Петрол” ; „Лукойл”; „МАТ“; „Мираж“ и „Йоана“. Общината има сключен договор за
доставка на горива за МПС с „Лукойл”.
. горива за отопление – дърва и въглища, осигурени по договор на общината за
доставка;
. механизация и оборудване – според необходимостта, съгласно списък на
техниката в общината, която може да се използва при бедствия.
Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип,
като
определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на
доставчик е съгласно ЗОП.
Предвид условията – усложнени зимна обстановка, блокирани пътища и
невъзможност за доставки – снабдяването с хранителни продукти се осъществява от
търговската мрежа.
. Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите
- Секретар на общината – координира дейността
-кметове на кметства;
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- Директор на Дирекция”БФПИОГС”
10.4.3.Доставка и разпределяне на храна, напитки и облекло на
пострадалите
В разчета на транспортните средства, с които ще се извозват стоките от първа
необходимост се включват всички автомобили на общината, и привлечените от
физически и юридически лица, които не са включени към момента в неотложни
аварийно-възстановителни дейности. Разпределянето се осъществява от служители в
общината – определени за отговорници на местата за временно настаняване, по опис, в
съответствие с утвърдената обобщена заявка за снабдяване.
. Отговорни длъжностни лица за управляване на местата за временно
настаняване, приемане и разпределяне на храни, напитки и облекло:
- кметове на кметства;
-главен специалист „МП“;
- главен специалист”АТО”;
- главен специалист - еколог
11.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи
11.1. Инженерно осигуряване
Основните усилия на инженерното осигуряване след снежни бури и
снегонавяване се насочват за разчистване на пътищата – уширяване на основните пътни
артерии и разчистване на второстепенните улици в населените места; локализиране на
авариите по комунално-енергийната мрежа;
При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на
неотложни аварийно-възстановителни работи - кметът на общината може да поиска
помощ от местни физически и юридически лица, които разполагат с необходимата
механизация. Кметът на общината може да поиска допълнителни сили и средства от
Единната спасителна система чрез Областния управител и Оперативния център на
РДПБЗН.
Автомобилите, които се явяват да извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на дейност за
едно денонощие.
. Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на община или Зам.Кмет;
- експерт „УК и ОМП“;
- началник отдел „ГРАО“- осигуряване на транспортни средства и горива за
автомобилите на общината и ЕСС.
11.2.Отстраняване на повреди по КЕМ
Отстраняването на повредите по комунално-енергийните мрежи се извършва от
аварийни групи на съответните дружества. Аварийните групи отстраняват приоритетно
повреди по съоръженията, които осигуряват обекти - социални домове, здравни
служби, В и К, РУП, административни структури). Впоследствие отстраняват
останалите повреди до пълно възстановяване на системите.
. Отговорно длъжностно лице, координиращо дейностите по отстраняване
на авариите
- Зам.кмет на общината.
11.3.Осигуряване на реда и законността в общината
При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от
системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на
общината отправя искане чрез оперативния център на РДПБЗН за осигуряване на
специализирани сили и средства на МВР.
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Редът и законността в общината се осигуряват от РУП-Г. Оряховица. При
снегонавяване силите и средствата на РУП-Г. Оряховица ще се разпределят между
всички нуждаещи се населени места в общината.
. Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването
на реда и законността:
-зам.кмет на общината.
12.Предоставяне на възстановителна помощ – предоставя се от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет при условия, по ред и в размери, определен с правилника за
дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет.
На основание чл.56, ал.1 от Закона за защита при бедствия комисията взема
решение за отпускане на целеви средства от републиканския бюджет за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.
Средствата се предоставят за:
1.разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствие на включените чрез Оперативния център сили и
средства на Единната спасителна система;
2.финансиране на неотложни възстановителни работи;
3.предоставяне на възстановителна помощ;
12.1.Изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане при МС за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия
Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на
общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на
Единната спасителна система (доброволното формирование, търговски дружества,
еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън
структурите на Министерството на здравеопазването и др.).
В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план
за защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили,
договор или др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети
действия, включени сили и средства на Единната спасителна система).
Към искането се прилагат:
- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити;
- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити или държавни предприятия;
- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от
Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от
кмета на общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на
извършените разходи.
Комисията може да изисква информация от Оперативния център за включените
сили и средства на Единната спасителна система.
. Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на общината
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ или началник отдел „БФПИО“ – главен
счетоводител- изготвят финансова обосновка на разходите на общината (справки,
отчети)
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- старши счетоводител - осигурява платежните документи за закупени горива
и др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в
СНАВР; заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни
аварийно-възстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за
предоставяне на неотложна помощ на населението.
- експерт „УК и ОМП“ - извършва окомплектоване на исканията до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
ІV.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
Преди настъпване на зимния период в общината се провежда заседание на
Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, съвместно с кметовете
на кметства , представители на ведомства, директорите на училища и детски градини и
фирмата изпълнител. На заседанието се обсъжда готовността на всички отговорни
организации и ведомства за действие при усложняване на зимната обстановка.
Определят се задълженията за снегопочистване на общинската пътна мрежа и
приоритетни маршрути на уличната мрежа в населените места, организация за
опясъчаване, осигуряване на електрозахранване и снабдяване с горива за отопление на
сгради с обществено предназначение /училища, детски градини, социални институции
и административни сгради/.
1.Областно пътно управление чрез фирма-изпълнител по договор за
снегопочистване на републиканската пътна мрежа осигурява свързаността на областния
център с общинските центрове, както и със съседните области като извършват
своевременно снегопочистване.
2.Екипите от КАТ ”Пътна полиция” извършват разузнаване на пътната
обстановка и организират въвеждането на ограничения за пътувания.
3.Регионална дирекция „ПБЗН” със своите сили и техника организира
спасяването на хора от закъсали автомобили по републиканската и общинската пътна
мрежа. С високо проходими верижни машини съдействат за извозване на хора с
неотложни здравни проблеми до болницата в гр.Г. Оряховица (родилки, хора на на
хемодиализа и с хронични състояние в обострена фаза).
4. Кметът на общината
4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на
територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:
Най-важните функции на кмета на общината при снежни бури,
снегонавяване и обледяване са:
- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или
намаляването на последиците – подготовка за зимата;
- осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при
заплаха от възникване или за възникнало бедствие или извънредна ситуация;
- създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия.
4.2. При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл.65,
ал.1 от ЗЗБ кметът:
1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим,
който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен
период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи);
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3. извършва обмен на информация с Оперативния център на Регионална
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична
или материална помощ в съответствие с възможностите им;
5. може да включва в дейностите по защитата и създаденото доброволно
формирование;
6. може да поиска координация от Областния управител;
7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна
помощ на пострадалите лица
8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на
населението при бедствия;
9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи
при бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на
спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат
на МВР писмена информация за тяхното протичане.
Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за
защита при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията
му по чл.65 от Закона за защита при бедствия.
4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
5.Областния управител на Област В. Търново - извършва координация на
спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при невъзможност на
общината да се справи с наличните (обичайните) сили и средства за защита при
бедствия при снегонавяване и обледяване на територията на общината и усложняване
на ситуацията до бедствено положение. Кметът на общината може да поиска
координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи от
Областния управител. Областния управител въвежда в изпълнение Областния план за
защита при бедствия.
Обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат от общината до областна
администрация В. Търново по факс с номер 062/653112 при дежурните в ОЦ на РД
ПБЗН и на факс с номер 062/620144 при дежурния по Областен съвет по сигурност.
6.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)
ЦСМП организира и осигурява:
1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и
пострадали.
2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности
до настаняването на пострадалите в болница.
3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни
ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, РДПБЗН.
4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни
заведения, в които се извършват трансплантации.
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5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по
автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания
за помощ и подадената информация до екипите.
6.Осигуряване на специализиран транспорт за:
а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински
изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска
помощ;
в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни
заведения.
7. Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната
помощ
на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от
Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на
лечебните и здравните заведения в област В. Търново като:
. създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична
обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
. осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от
външни фактори;
. организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и
санитарен контрол в засегнатата територия;
. формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита
при снегонавяване и обледяване;
8. Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено
бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се
ограничи:
. правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане
от
места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;
. правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота,
здравето и имуществото на лица или на околната среда;
. свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията,
засегната от снегонавяване и обледяване;
. правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
. временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне
на имущества от определената територия;
. забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от
Закона за МВР и включва:
. отцепване (изолиране) на района;
. осигуряване на обществения ред и организация на движението;
. осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на
населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
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. осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и
материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за
евакуация;
. осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РД ПБЗН за
провеждане на аварийно-спасителни дейности;
. оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана
помощ на пострадалите;
. извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на
слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други
престъпления;
. организиране опазването на публичната и частна собственост в населените
места, където е извършена евакуация;
. оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане
на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации
и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
. провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
9.„Енерго Про Мрежи” ЕАД - анализират състоянието на енергийната мрежа и
извършват локализиране и отстраняване на повредени съоръжения и електропроводи 25
кВ за осигуряване на нормално електрозахранване, както за населението, така и за
фирми и учреждения от първостепенно значение / ВиК съоръжения, сгради с
обществено предназначение-социални институции с непрекъснат цикъл на работа/.
10. МЕППР - мрежи ВН - Г. Оряховица чрез аварийни групи в подстанция
Г. Оряховица организира отстраняване на аварии по електро-преносната мрежа 110 кВ
и/или във ВЕЛ, следствие на обледяването.
11. В и К със своите аварийни групи и специализирана техника организира
отстраняване на повреди по водопроводи, В и К съоръжения, следствие на
снегонавяването и обледяването.
12.Търговски дружества за комуникационни услуги – фиксирани мрежи,
мобилни оператори, интернет –доставчици: Виваком, М-тел и Глобул
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на
системите и осигуряване на покритие на мрежите.
13.Силите на Единната спасителна система от други области, включени в
неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните
структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните
ръководители.
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV
Източниците за финансиране по плана за защита при снегонавяване и
обледяване на територията на Община Лясковец са общинският бюджет, бюджетите на
ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет.
Когато финансирането на дейностите при снегонавяване и обледяване е за
сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно

18

чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение
на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за
съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с
републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за
заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите
– кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи,
доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).
VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
Координацията на съставните части на Единната спасителна система в Област
В. Търново се осъществява чрез Оперативния център на Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението” – В. Търново.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникнали снегонавяния и обледяване на
територията на областта;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна
процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението
при снегонавяване и обледяване на територията на областта;
4. По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в
Плана съставни части на Единната спасителна система, както и на допълнителни сили и
средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от Оперативния център се
записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от Единната спасителна система се
осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и
Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в Област В.
Търново.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията
между частите на Единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи в района на снегонавяването и обледяването.
Ръководител на място е Директорът на РД "Пожарна безопасност и защита на
населението" В. Търново, или оправомощено от него длъжностно лице.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен
със заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява
взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с
националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския
щаб са:
. Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
. Изготвя оценка на щетите;
. Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
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. Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината:
подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на
подчинените структури и координира изпълнението на решението;
. Подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности
/разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението;
. Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване
с кмета на общината.
VІІ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ
СНЕГОНАВЯВЯНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ
1.Ранно оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на населението при снежни бури, снегонавяване и обледяване
на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационноинформационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия
и за оповестяване при въздушна опасност”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване
на органите на изпълнителната са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно
лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.
. Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в
групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници,
доброволната спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникнало бедствие те ще
получат съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение!
Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
„Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!
„Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!
„Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!
. Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с
допълнителна информация, изготвена към момента на усложняване на зимната
обстановка с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
. Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или
експертно становище.
. Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се
включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на
решение за реагиране.
. Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на
определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително
известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво,
кметство и населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН В. Търново, по
разпореждане на Директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита
на населението" В. Търново.
При усложняване на зимната обстановка, снегонавяване и обледяване,
изискващи координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място,
ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на
Областния управител, кмета на засегната община, ръководителя на съставна част на
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Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. Исканията се
приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН В. Търново.
Схемите за оповестяване са представени в приложения, както следва:
- Схема за оповестяване на съставните части на Единната спасителна
система - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Схема за оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината при
опасност и при бедствие, пожар или извънредна ситуация - ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4
VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ
ЗА РЕАГИРАНЕ.
1.Сили на основните части на Единната спасителна система
№
1

Наименование
ОД на МВР – РУП – Г. Оряховица
- ПУ гр. Лясковец (Разчет на
силите и средствата –
Приложение №…..)
РДПБЗН – МВР – РС „ПБЗН“ – Г.
Оряховица

2

3

РДПБЗН – МВР - Група аварийноспасителни дейности – Г. Оряховица

4

Център за спешна медицинска помощ –
клон Г. Оряховица

Личен състав
(брой)
8
( + …. При
необходимост)

Техника
(брой)
1
( +…..При
необходимост)

7-8 души на
смяна(при
обстановка
действат – 6 д.)
31 (на дежурство
7 д.; при
обстановка
действат – 6 д.)

5 ( при
обстановка
действат – 2 бр.)

2 екипа

13 ( при
обстановка
действат – 3 бр. в
зависимост от
бедствието)
2 бр.

Разчета на силите и средствата на държавните структури, разположени на
територията на община Лясковец (ПУ –гр. Лясковец) е даден в Приложение
№5А
2.Специализирани сили на министерства и ведомства
№
1
2
3

Наименование

4

РИОСВ – В. Търново
РЗИ – В. Търново
ОД „Безопасност на храните „ – В.
Търново
БЧК – В. Търново

5
6
7

МБАЛ – В. Търново
МБАЛ – Г. Оряховица
Енерго Про Мрежи ЕАД –( РОЦ – Г.

Личен състав
(брой)

Техника
(брой)

4

4

12( 6 екипа)

10 бр.
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8
9

Оряховица – подразделение Лясковец)
ВиК „Йовковци“ООД – В. Търново
(район Лясковец)
Виваком – за областта

2 екипа

6 бр.

3.Сили и средства на община Лясковец
№

Наименование

1
2

Доброволно формирование
Изборни и ръководни длъжности, които
имат задължения при възникване на
бедствия:
Кмет на община, зам. кмет, кметове на
населени места, секретар на община.
Служители в Дирекция „БФПИОГС“ –
32 души. Задължения при възникване на
бедствия имат:
Директор на Дирекция, началник отдел
„БФПИО“, старши счетоводител, експерт
„УК и ОМП“,главен специалист ТРЗ,
главен специалист „ЧР“ –
домакин,старши експерт обществени
прояви, началник отдел „МП“, старши
инспектор „МП“, главен специалист
„МП“,началник отдел ГРАО, главен
специалист ГРАО .
Служители в Дирекция „ТУОСЕИ“ 21
души. Задължения при възникване на
бедствия имат: Директор на Дирекция,
главен специалист – еколог, старши
специалист КДС, главен специалист
БКД, главен специалист АС, изпълнител
охрана -2 души.

3

4

5

6
7
8
9

Членове на общинския щаб – 17 души, от
които външни експерти, представители
на териториални органи на
изпълнителната власт и на местни
организации: РУП (ПУ), РС“ПБЗН“,
ВиК, Енерго Про Мрежи,
общопрактикуващи лекари - души,
Общинско предприятие БОП – 11 души.
Дейност „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ (техници на пункт за
управление)
Дейност „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ (денонощни дежурни)
Дейност „Други дейности по БКС“ .
Задължение при бедствия има : огняр

Личен състав
(брой)
15
8

Техника
(брой)
3
3

12

7

5

4

9

1

2
5
1
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3.1Автомобили на Община Лясковец
№
1
2

3
4

Наименование
Леки автомобили (4+1 места):
-Шкода Октавия, рег. №ВТ 4141 АР
-Ситроен, рег. №ВТ 1414 АМ
Леки автомобили (9 места):
-Ситроен Джъмпер – 29, рег.№ВТ 9084
АТ
-КИА ПРЕЖО, рег.№ВТ 1441 АМ
Товарен автомобил:
-Ивеко Даили – 3.5 т. , рег.№ВТ 1917 ВТ
Ремарке

Забележка
брой
3

10 места

2
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1

5

1

3.2.Уреди, съоръжения и имущество, които могат да се използват при
провеждане на СНАВР.
№
1
2
3
4

Техника и имущество
Моторна водна помпа „Субару“
Моторен трион „Щил“
Електически фенер
Шланг 38 мм 17 бара

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Смукателен маркуч
Гръбна пръскачка
Кофа за вода – 10 л.
Лопата крива
Брадва
Кирка
Мотика
Тупалка гумена
Съдове за питейна вода – 5 л.

брой
1
1
3
1

Забележка
за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ
за ДФ

1
1
2

за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
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4.Сили и средства на юридически и физически лица в общината
Списък на физическите и юридическите лица, които разполагат с техника
за извършване на СНАВР е представена в Приложение №15
IХ.Време за готовност за реагиране:
. На основните сили на Единната спасителна система – до 3 (три) минути след
получаване на сигнала.
. На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60
(шестдесет) минути след получаване на сигнала.
. На доброволното формирование към общината– до 60 (шестдесет) минути след
получаване на сигнала.
. На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в
НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.
Изготвил:
Стефан Бошнаков – Експерт „УК и ОМП“
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЧАСТ
ЗАЩИТА ПРИ ГОРСКИ И
ПОЛСКИ ПОЖАРИ
І. ИЗВОД ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА
ПОЖАРИ
Пожарът е извънредна ситуация, свързана с неконтролирано горене, което нанася
големи и често непредвидими щети. Пожари в населените места на общината могат да
възникнат в резултат на късо съединение в ел.инсталациите или нарушение в работния
цикъл на производствени предприятия, бензиностанции, поради човешка намеса или
природно бедствие, извънредна ситуация. Обектите, в както има риска от възникване на
пожари са, както следва:
. бензиностанциите и газ-станциите на „Петрол” АД , „Лукойл”, „МАТ“, „Мираж“ и
„Йоана“ в гр.Лясковец; бензиностанциите в с. Мерданя и с. Джулюница и газ-станцията в с.
Козаревец– поради характера на дейността им - търговия с леснозапалими вещества (ЛЗВ);
. производствените предприятия по чл.35 от ЗЗБ, които осъществяват дейност,
която представлява опасност от възникване на бедствия - „Кехлибар” ООД. И „Аркус“ АД ;
. сгради на земеделски кооперации, в които местодомуват селскостопански
машини и се съхраняват горива за МПС и др. леснозапалими вещества;
. публични сгради с обществено предназначение – административни сгради,
сгради на образователни /училища, детски градини/, културни /читалища/, социални /дом
за стари хора/ и здравни институции, търговски обекти, жилищни и стопански постройки на
граждани.
Рискът от възникване на пожари в обществени и жилищни сгради, и в други
закрити помещения се увеличава през зимния сезон, следствие от използването на
отоплителни уреди.
Най-често източниците за възникване на пожар са: късо съединение, запалване в
резултат на претоварване на ел.верига /искри от ел.произход/; топлинно действие на
нагревателни ел.уреди; на лампи с нажежаема жичка; искри с механичен произход;
горене на твърди вещества и материали; нагряване при триене и тлеещи цигари;
топлинно действие от химични реакции на техническо оборудване; самозапалване на
вещества и материали, действие на открит пламък от различен произход. Причините за
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запалванията могат да бъдат: неизправни ел.инсталации и оборудване; небрежност и
неправилна работа с открит огън или уреди и оборудване, отделящи топлина;
подценяване и неспазване на правилата за пожарна безопасност в обществени сгради; в
резултат от палеж – злоумишлени човешки действия и следствие от природни явления.
Не само откритият огън може да бъде източник на запалване, а и нагрети предмети
над температурата на запалване на дадено вещество и/или материал, които чрез процеса
на топлопренасяне могат да предизвикат запалване на място (помещение), което не е в
съседство с източника на топлина.
Опасните въздействия на пожара върху човешкия организъм често се подценяват.
Те са резултат не само от високата температура, но и отделяните токсични продукти при
горенето на синтетични материали, използвани в бита.
В общината има риск и от възникване на горски и полски пожари през периода от
май до септември (октомври). Възможно е запалване на зърнено-житни култури през
месеците юни, юли и август в периода на зреене и прибиране на реколтата. Високите
температури, продължително засушаване (липса на валежи) и изсъхване на сухата
растителност в съчетание с човешка небрежност при боравене с огън и/или преднамерена
дейност - палене на стърнища и суха растителност в пасища, мери и горски фонд създават
условия за възникване на горски и полски пожари. В общината има обширни територии
горски фонд – 13.5 % от общата територия (2580.1 дка.). Горски пожари могат
да възникнат както следва:
-в землището на гр. Лясковец - в местността „Арбанашка чешма” – 74 дка.,
широколистна гора;- имоти -№000464 – 9.630 дка.;-№000462 – 3.999 дка.;- №000360 –
12.497 дка.; - №000417 -1.204 дка.; - №000701 – 86.992 дка.(общо: -188.322 дка. ш. гора);
- с.Джулюница –в местностите: -„Върбанова кория“-125.333 дка., гора в земеделски
земи; „Габров кладенец“ – 260.901 дка., гора в земеделски земи; „Кулчовец“ – 19.208 дка.,
гора в земеделски земи; „Кара Петра“ – 138.124 дка., широколистна гора; „Бяла крава“ –
635.943 дка., широколистна гора; „Лисец“ – 94.603 дка., широколистна гора; „Билянката“ –
125.698 дка. гора в земеделски земи и „Яйладжик“ – 504.026 дка. гори в земеделски земи;
(всичко: - 868.676 дка. широколистна гора и 1035.166 дка гора в земеделски земи
/общо:1903.842 дка. гора/);
-с.Добри дял – в местностите: -„Ереджепово“ – 40.1 дка., широколистна гора;
„Михнева могила“ – 54.999 дка., гора в земеделски земи; „Дидявлък“ – 142.124 дка., гора в
земеделски земи и „Ташлъ Гечит“ – 5 дка., широколистна гора;(всичко: -45.1 дка.,
широколистна гора и 197.123 дка., гора в земеделски земи;/ общо: 242.223 дка. гора/)
-с.Мерданя – в местностите: - Тантурската“ – 130.669 дка., гора в земеделски земи;
„Стара гора“ – 65.891 дка., гора в земеделски земи и „Ушите“ – 3.588 дка., гора в
земеделски земи;(общо: -200.148 дка гора);
-с.Козаревец – в местностите:- „Плочито“ – 8.195 дка., широколистна гора и
„Мешето“ – 16.001 дка., широколистна гора ;(общо: - 24.196 дка гора)
Причините за възникване на горските пожари са най-често свързани с неправилно
боравене с огън /човешка дейност/, природни фактори /мълнии/ и др.
Селскостопанският фонд на общината е 78,59 % от общата й територия (139,367
хил.дка). През летния сезон могат да възникнат полски пожари, поради неспазване на
противопожарните норми за защита на зърнено-житните култури - палене на стърнища,
използване на неизправна техника при прибиране на реколтата и др. причини.
И при двата вида пожари – горски и полски съществува риск от разрастване на
пожара. При усложняване на метеорологична обстановка - наличие на силен вятър могат
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да възникнат нови огнища на горене на голямо разстояние от основното огнище на пожара,
причинени от падащи искри и въглени. Пожарът може да обхване значителна територия и да
се разрасне към населени места, стопански постройки, трайни насаждения (гори), сечища или
зърнено-житни култури. При разпространение на пожара в населени места може да е
необходимо да се предприемат извънредни защитни мерки:
- извеждане и/или евакуиране на хора към съседни общини, поради заплаха за живота
и здравето им (наличието на вредни газове във въздуха, отделяни при горенето.
При възникване на пожар ще се създаде сложна обстановка в резултат, на която ще
има риск за населението и екологичното равновесие в общината, ще има големи
имуществени и финансови загуби:
1. При пожар в земеделска територия ще бъде унищожена земеделска продукция и
ще има голяма загуба на финансови средства.
2. При пожар в горския фонд ще бъде унищожена ценна дървесина, флора и фауна.
Ще има дълъг период на възстановяване (вкл.и на екологичното равновесие.
3.При силен вятър има опасност от разрастване на пожара към населените места,
както и опасност за живота и здравето на участниците в пожарогасенето.
4.Висок риск от възникване на пожар през отоплителния сезон в публични и частни
жилищни сгради - опасност за живота и здравето на възрастни, инвалиди и неподвижни
хора, както и за малки деца /заключени или оставени сами вкъщи/; загуба на движимо и
недвижимо имущество; обгазяване на хора с вредни газове, отделяни в процеса на горене.
5.При пожар в бензиностанции с газ-станции и в промишлени обекти, работещи
със съдове под налягане има риск от взрив и нанасяне на значителни щети на сгради,
съоръжения.
Има риск от допълнително усложняване на обстановката, поради необходимост от
изчакване пристигането на противопожарен автомобил от РСПБЗН – Г. Оряховица.
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
ПОЖАРИ. ОТГОВОРНИ ЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално
състояние.
Отговорни длъжностни лица
- Кмет на общината;
-експерт „УК и ОМП“;
2.Превантивни дейности за намаляване на риска
2.1.Разпореждане на мерки за противопожарна защита (планове, инструкции,
заповеди) във всички организации на бюджетна издръжка и контрол по изпълнението.
2.2.Разпореждане на мерки за противопожарна защита в горския и полски фонд в
зависимост от характера на извършваните пожароопасни дейности от пчелари, пастири;
земеделски производители (при прибиране на реколтата), туристи.
2.3.Регулярно зареждане на пожарогасителните средства в сградите – общинска
собственост, проверка и профилактика; провеждане на обучения и инструктажи за работа
с пожарогасители.
2.4. Профилактика на отоплителни инсталации и проверка за спазване на правилата
за пожарна безопасност на сградите – общинска собственост: административни, учебни,
детски, социални заведения, читалища, клубове на инвалида и пенсионера, сгради за
развлечения предоставени под наем на физически и юридически лица в общината.
2.5.Поддържане на противопожарни хидранти и водоеми в населените места в
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добро експлоатационно състояние - профилактика и обозначаване, почистване на района
около тях. Поддържане на пътища и осигуряване на достъпа на противопожарен
автомобил до противопожарните хидранти и водоеми (приоритетно през зимния период).
2.6. Поддържане в добро състояние на свободната дворна площ на обекти с
обществено предназначение (административни, учебни, детски и социални заведения,
читалища, клубове на пенсионера и инвалида, обекти за развлечение), паркове (вкл.
гробищни), местности, улици. Почистване на горими отпадъци, суха растителност и други
растителни остатъци.
2.7.Осъществяване на контрол за почистване на уличните платна и тротоари от
строителни, отоплителни и други пожароопасни материали.
2.8.Осъществяване на контрол за спазване на наредбата за пожарна безопасност на
територията на Община Лясковец.
2.9.Осигуряване на 24-ри часово дежурство на мястото на пожар, за сигнализиране
при евентуално възобновяване на пожара.
2.10.Провеждане на инструктажи за безопасност при работа с пожароопасни
вещества, материали и оборудване.
2.11.Създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене и евакуация
при евентуално възникнали пожари – планиране, обучения и проиграване на плановете
на действия при пожар на звената на бюджетна издръжка.
. Отговорни длъжностни лица в общината:
- Кмет на общината;
- Кметове на кметства;
- Ръководители на организации на бюджетна издръжка към общината
- Директор на Дирекция”БФПИОГС”-финансово осигуряване;
- експерт „УК и ОМП“ и координатор по ПБ - планиране на превантивни дейности в
общината, обучения и тренировки;
- главен специалист АТО - почистване на уличните платна и организиране дейността
на работниците по програмите към общината;
- началник отдел „ГРАО“ – осигуряване на транспортни средства.
3.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за извършване
на пожарогасителни дейности по плана за защита при бедствия.
Осигуряване на обучение на доброволците, оборудване, лични предпазни средства,
застраховка.
. Отговорни длъжностни лица:
- експерт „УК и ОМП“;
-Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - за финансово осигуряване на дейността.
. Необходими средства и ресурси:
-ежегодна застраховка на всеки доброволец;
-работно облекло и обувки – съгласно нормативите за предоставяне на лични
предпазни средства и облекло /през 2-5 години/;
-индивидуални средства за защита;
- заплащане за обучение на доброволците.
4.Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за
поведение и действие при пожари
Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е
задължително /чл.14, ал.2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от
подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности
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по защита.
Обучението на населението за начините на поведение и действие, и изпълнение на
необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кмета на общината като
обучение по желание /чл.17 от ЗЗБ/.
В общината се организират тематични обучения за пожарна безопасност, действия
при пожар, евакуация от сграда; работа с пожарогасителни средства (практическо
обучение). В сайта на общината се публикуват мерки за пожарна безопасност и действие
при пожар, които се оповестяват по местното кабелно радио в гр.Лясковец и поставят на
обичайните места за информация на гражданите в населените места.
. Отговорни длъжностни лица в общината:
-кмет на общината;
- експерт „УК и ОМП“;
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГОЛЕМИ ПОЖАРИ.
ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
1.Предупреждение
Информация за възникнал пожар се получава от телефон 112, Оперативния център
на РДПБЗН в гр.В. Търново, кметове на населени места , граждани, които са забелязали
пожара. Информацията се получава от дежурния при ОбСС- Лясковец и се предава на кмета
на общината.
2.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението
2.1.Оповестяване по националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението
При опасност от разрастване на пожара кметът на общината може да поиска
оповестяване по националната система за ранно предупреждение. Редът и начинът за
ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните
части на Единната спасителна система и на населението при бедствия, пожари и извънредни
ситуации на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационноинформационна система, наречена „Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за
оповестяване при въздушна опасност“. Начините за оповестяване чрез системата за ранно
предупреждение и оповестяване са представени в т.VІІ от плана.
Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на
сирени в продължение на 3 минути, последван от указания по местното кабелно радио в
гр.Лясковец за поведение на населението.
В останалите населени места, начинът на оповестяване е по преценка на кметовете на
кметства: вой на сирени, удари по звучащи предмети, камбанен звън, изпращане на
оповестители, събиране на доброволци и гасаческите групи за участие в пожарогасене.
На територията на общината има монтирани 7 бр. електро-механични сирени С 40
с централно и местно задействане и 1 бр. електрическа сирена: гр.Лясковец – 5 бр.:
монтирани на сградата на общината, пощата, НУ „Никола Козлев“, „Аркус“ АД – 2 бр.;
с.Джулюница-1 бр. - на покрива на кметството; с.Драгижево – 1 бр. - на покрива на
кметството; с.Мерданя – 1 бр. - на покрива на кметството. ПРИЛОЖЕНИЕ №14Б
За оповестяване на населението ще се използват и наличните ръчни сирени в
с.Козаревец и с.Добри дял.
Оповестяването при възникване на пожар в общината се извършва по схема,
както следва: ПРИЛОЖЕНИЕ№22
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Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в Община
Лясковец: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва:
1. Оповестяване на дежурния при ОбСС и ЕЕНСП - 112.
2. Оповестяване на кмета на общината.
3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС за извършване на
оповестяване.
4. Оповестяване на членовете на щаба, доброволното формирование, гасаческите
групи и другите сили и средства на общината (ръководители на публични и стопански
организации за организиране защитата на работещите и постоянно пребиваващите хора и/или
юридически и физически лица, които разполагат с техника, необходима за извършване на
неотложи аварийно-възстановителни работи).
За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от
националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на
РДПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-В. Търново и от дежурния при ОбССЛясковец. Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане
- членовете на общинския щаб, кметовете на кметства, доброволците от ДФ и гасаческите
групи.
2.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет
В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:
- изградена вътрешна централа тип PANASONIK с телефон 0619/22055;
- факс връзка – телефон: 0619/22045;
- интернет връзка: e-mail: obshtinа@lyaskovets.net
Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита
на населението ще се публикува на официалния сайт на общината: www.lyaskovets.net
Оповестяването по телефона ще се извършва от дежурния при ОбСС, по
разпореждане на кмета на общината при опасност или възникване на бедствие, пожар
или извънредна ситуация. В дежурната стая на ОбСС са монтирани следните телефони:
0619/22055 (вътр. 111); 0619/22085; мобилен телефон 0889 002 662;
При възникване на пожар кметът на кметство докладва обстановката на дежурния при
ОбСС. Дежурният при ОбСС незабавно докладва на кмета на общината и по негово
разпореждане продължава оповестяването за събиране на щаба, доброволците, гасаческите
групи, юридическите и физическите лица, определени за участие в НАВР.
2.3.Оповестяване чрез радио средства– предаването на гласова информация за
целите на ранното оповестяване на населението на гр.Лясковец ще се извършва по
местното кабелно радио, а в останалите населени места кметовете на кметства ще назначават
оповестители.
2.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на
членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване
чрез оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в общината.
3.Разузнаване на обстановката
Разузнаването е необходимо за целите на планирането и провеждането на
неотложни аварийно-възстановителни работи. Чрез разузнаването се определя:
1.вида, скоростта на разпространение и размерите на пожара;
2.релефът на местността и очакваното разпространение на пожара в периода на
гасене и възможността за разпространението му към населени места, обекти, сгради,
сечища, насаждения;
3.местата, където може да се увеличи скоростта на разпространие на горенето
(участъци с хвойна, изсъхнала трева, иглолистна гора, временни складове за дървен
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материал и др.);
4.местата, които способстват за спиране на горенето без намеса на хора и местата
за организиране на защитни линии (пътища, просеки, потоци, поляни, падини, оголени
места и др.);
5.пътищата и подстъпите за придвижване на механизираните средства за
пожарогасене;
6.водоизточниците, които могат да бъдат използвани;
7.състоянието на мрежите и съоръженията от техническата инфраструктура в
района на пожара;
8.наличието на ОХВ, които има вероятност да нанесат щети или да предизвикат
екологично замърсяване;
9.подходящи площадки за вертолети.
Разузнаването се извършва от специализирани сили на РС „ПБЗН” и се подпомага
от сили и средства на общината, в т.ч от доброволното формирование и гасаческите групи на
общината за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях.
До пристигане на екип на РС”ПБЗН на мястото на пожара, се извършва първично
разузнаване за: вида на горящата растителност, местност, обхват, посока на разпространение
на огъня. Разузнаването се извършва от кметовете на кметства, мобилен екип от служители в
общината и доброволците, които предават информация в общината на тел.:112 и докладват на
дежурния при ОбСС.
. Отговорни длъжностни лица от общината за разузнаване на обстановката:
- Кметове на кметства;
- Членовете на мобилния екип от служители в общината, които се определят със
заповед на кмета на общината (могат да се включат- членове на щаба за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия;
- Доброволци от доброволното формирование на общината;
-гасаческите групи.
. Необходими средства и ресурси:
-ресурси –високопроходим автомобил; средства за първично пожарогасене –
тупалки, вили, лопати.
4.Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и въвеждане в
изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
Кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита
при бедствия.
5.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата или
за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.
В заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение се
посочват:
1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение;
2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;
3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;
4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни
ограничения върху правата на гражданите;
5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите
мерки;
6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие,
но не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на
7

общината след съгласуване с областния управител/.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата,
послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.
Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на
Областния управител и на Министър на вътрешните работи.
6.Извършване на спасителни операции – при извършване на пожарогасене
Основният приоритет (главно направление за въвеждане на силите и средствата) е
спасяване на застрашени хора (блокирани, обградени от огъня), за които има непосредствена
опасност за живота. Ръководителят на място – Директора на РД ПБЗН – В. Търново или
упълномощено от него длъжностно лице организира и ръководи провеждането на
спасителната операция. Чрез ОЦ РДПБЗН се въвеждат допълнителни сили и средства на
ЕСС. В близост до мястото на извършване на спасителната операция се осигурява екип
на ЦСМП за оказване на първа помощ на пострадали хора, а при необходимост и за
транспортира до болница за оказване на специализирана медицинска помощ. При
продължително провеждане на спасителни операции чрез общината се осигурява храна и
вода за участниците.
При възникване на пожар в населено място и наличие на застрашени хора се извършва
извеждане и евакуация на хора, животни и материални ценности в съседни населени места на
общината или в съседна община.
7.Извършване на неотложните аварийно-възстановителни работи:
.ограничаване и ликвидиране на пожара.
След получаване на сигнал в общината за пострадали хора (от телефон 112 или
друг източник) се организира екип, който се изпраща на място с високопроходим
автомобил и оборудване за оказване на помощ.
До пристигане на специализирани сили на Единната спасителна система –
първоначалните дейности по ограничаване и потушаване на пожара се извършват от
доброволците в общината, които имат граждански договор с общината за участие в
доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Дейността се ръководи от
командира на формированието. За изпълнение на дейностите – общината е осигурила
подходящо работно облекло и оборудване, както и обучение на доброволците.
При опасност от разрастване на пожара към населени места кметът на общината
може да поиска чрез ОЦ РДПБЗН и Областния управител допълнителни специализирани
сили и средства от незасегнати райони, и/или да привлече допълнителни сили и средства
от физически и юридически лица в общината.
. Отговорни длъжностни лица за изпълнение на дейностите на общината:
- Кмет на общината;
- членовете на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия;
- доброволци;
. Необходими средства и ресурси:
- механизация и оборудване – автомобил за извозване на доброволците, оборудване за
пожарогасене – тупалки, лопати и др.оборудване, лични предпазни средства (маски);
механизация - трактор с плуг (при необходимост от изграждане на минерализовани ивици)
вода и при необходимост – храна.
8.Непрекъснат обмен на информация с Оперативния център на РДПБЗН за
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координиране на дейностите със съставните части на Единната спасителна система извършва
се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и дежурния при
ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране, анализиране и
обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на щаба подпомагат кмета
на общината при изработване на необходимите разчети и вземане на решения. Те организират
изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на необходимите разпореждания, свеждане
до знанието на подчинените структури и координират изпълнението на решението.
Подготвят доклади за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от
кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението, които изпращат до
Областния щаб (ОблСС) след съгласуване с кмета на общината.
Отговорни длъжностни лица от общината:
- Кмет на общината;
- членове на общинския щаб;
- дежурен при ОбСС.
9.Материално осигуряване на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи – първоначалното осигуряване се извършва от организациите,
които участват в дейностите. Те трябва да се явят на място на пожара оборудвани с
материали, инструменти, апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от
предназначението им. В началото на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни
работи - транспортната и специалната техника трябва да бъде заредена с гориво от ресурса на
собственика/управителя на фирмата, като в последствие ще се зарежда в бензиностанцията, с
която общината има сключен договор за доставка на горива за МПС - „Лукойл“.
Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми
юридическото или физическото лице за необходимостта от участие в неотложните аварийновъзстановителни работи и осигуряване на някои от дейностите:
- механизация за изораване на минерализовани ивици;
- осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/, вода и храна за осигуряване на
силите и средствата на единната спасителна система, в т.ч и на доброволците;
В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за
изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни
работи. Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване
непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката.
Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни
аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т.ч. стационарни
технически работилници, бази, автосервизи и др.).
10.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите хора
Съгласно чл.55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и възстановяването
при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на
пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.
Неотложната помощ при горски пожар и при пожари се организира, осигурява и
предоставя от кмета на общината и включва:
- транспортно обслужване;
- осигуряване на механизация, оборудване за пожарогасене;
- снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;
- Медицинско осигуряване на участниците;
- предприемане на други необходими мерки.
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10.1.Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от
хората, които са открили пострадалия. Центърът за спешна медицинска помощ е основната
съставна част от единната спасителна система, която ще изпълнява дейности по
медицинското осигуряване на пострадалите хора. Най-тежко пострадалите хора ще се
транспортират до МБАЛ-Г. Оряховица от автомобили на ЦСМП.
Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските
екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Г. Оряховица до общинския щаб
Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по време на спасителните
работи ще се въвежда чрез ОЦ РДПБЗН-Г. Оряховица по искане на кмета на общината.
. Отговорни длъжностни лица:
- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари,
органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси- общопрактикуващи лекари в общината, медицински специалисти в
Дом за стари хора и Други дейности по здравеопазването към общината; работници за
пренасяне на пострадалите;
- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки, автомобили и др.;
10.2.Транспортно осигуряване
Транспортното осигуряване при пожар е свързано извозване на доброволците и
гасаческите групи до мястото на пожара, на пострадали до определените местата за оказване
на медицинска помощ; на специализираната техника за пожарогасене и на механизация.
. Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи осигуряването на
транспорта:
-Зам.кмет на община;
-началник отдел „ГРАО“.
10.3.Пунктове за преглед на пострадали хора с леки наранявания
Пострадали хора с леки наранявания ще бъдат транспортирани до здравните
участъци в гр.Лясковец и/или кметствата. Прегледът ще се извършва от общопрактикуващите лекари.
. Отговорни длъжностни лица:
- Секретар на общината – координира връзките с РЗИ, общопрактикуващите
лекари в общината.
- началник отдел „ГРАО“ – осигурява транспортните средства
10.4.Предоставяне на храна, напитки, облекла на пострадалите хора и на
участниците в пожарогасенето
Дейността се координира от кмета на общината, логистично се подпомага от щаба
за изпълнение на общинския план.
. Отговорни длъжностни лица:
- секретар на общината – координира предоставянето на храни
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ - за доуточняване на необходимите финансови
средства за осигуряване на храна и стоки от първа необходимост на пострадалите хора;
- експерт „УК и ОМП” за обобщаване на заявките;
- старши експерт „ИП“ – осигуряване на транспортни средства /при необходимост/ и
доставка от търговската мрежа
. Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;
- механизация и оборудване – автомобили за извозване на хранителните запаси;
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10.4.1.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната
необходимост, в зависимост от броя на хората, нуждаещи се от храни, вода и
медицински изделия (в т.ч. сили на ЕСС, участващи в пожарогасенето).
Разчетът за необходимите продукти за пострадалото население за период от три
дни е представен в ПРИЛОЖЕНИЕ №18
Договорени споразумения с доставчици:
Предвидено е да бъдат изготвени предварителни договорни споразумения за
осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области:
. доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области;
. доставка на питейна вода – с водоноски на В и К; бутилирана минерална вода
. доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни,
консерви, трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна;
. горива за МПС – на територията на общината има две бензиностанции на
Петрол”, „Лукойл”, „МАТ“, „Мираж“ и „Йоана“. Общината има сключен договор за доставка
на горива за МПС с „Лукойл“”.
. механизация и оборудване – според необходимостта, съгласно списък на техниката в
общината, която може да се използва при бедствия.
Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като
определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на доставчик е
съгласно ЗОП.
. Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите
- Секретар на общината – координира дейността
- кметове на кметства;
- Директор на Дирекция”БФПИОГС”- финансово осигуряване и контрол за
законосъобразност на разходите.
10.4.3.Доставка и разпределяне на храна, напитки на пострадалите
Доставките ще се извършват с автомобили на общината или на определените
изпълнители. Разпределянето ще се осъществява от служители в общината – определени
със заповед на кмета на общината, по опис, в съответствие с утвърдената обобщена
заявка за снабдяване.
.Отговорни длъжностни лица за приемане и разпределяне на храни, напитки и др.:
- кметове на кметства;
-началник отдел”МП”;
- старши инспектор”МП”;
- главенспециалист”МП”
11.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи след пожар
Основните усилия след пожар се насочват за ликвидиране на последиците и
възстановяване на средата - отстраняване на временните изкопи, насипи от инертни
материали и пръст и др. (според вида на използвания способ за пожарогасене);
възстановяване и разчистване на пътищата, изравняване на канавки, траншеи и участъци,
деформирани от движението на тежкотоварни автомобили; отстраняване и извозване на
отпадни продукти от горенето (обгоряла техника, съоръжения и др.).
При необходимост от допълнителни сили и средства за ликвидиране на
последиците - кметът на общината може да поиска помощ от местни физически и
юридически лица, които разполагат с необходимата механизация. Кметът на общината
може да поиска допълнителни сили и средства от единната спасителна система чрез
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Областния управител и Оперативния център РДПБЗН. Автомобилите, които се явяват да
извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи трябва да бъдат заредени с
горива за извършване на дейност за едно денонощие.
. Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на община или Зам.Кмет;
- експерт „УК и ОМП“;
- старши експерт „ИП“ - осигуряване на транспортни средства и горива за
автомобилите на общината и ЕСС.
12.Предоставяне на възстановителна помощ – предоставя се от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет при условия, по ред и в размери, определен с правилника за дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
На основание чл.56, ал.1 от Закона за защита при бедствия комисията взема решение за
отпускане на целеви средства от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последици от бедствия.
Средствата се предоставят за:
1.разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и
средства на единната спасителна система;
2.финансиране на неотложни възстановителни работи;
3.предоставяне на възстановителна помощ;
12.1.Изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане при МС за разплащане на непредвидени разходи за
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия
Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на
общината с копие до Областния управител - за включените сили и средства на Единната
спасителна система (доброволни формирования, гасачески групи, търговски дружества,
еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън
структурите на Министерството на здравеопазването и др.).
В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за
защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор
или др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия,
включени сили и средства на единната спасителна система).
Към искането се прилагат:
- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити;
- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити или държавни предприятия;
- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от
Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета
на общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на извършените
разходи;
Комисията може да изисква информация от Оперативния център на РДПБЗН за
включените сили и средства на Единната спасителна система.
. Отговорни длъжностни лица:
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- Кмет на общината
- Директор на Дирекция „БФПИОГС“ или началник отдел „БФПИО“ – главен
счетоводител - изготвят финансова обосновка на разходите на общината (справки, отчети)
- старши счетоводител - осигурява платежните документи за закупени горива и
др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в СНАВР;
заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за предоставяне на
неотложна помощ на населението.
- експерт „УК и ОМП“ - извършва окомплектоване на исканията до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
. РД „ПБЗН” и РС ПБЗН във взаимодействие планираните сили за реагиране на ЕСС
провежда спасителна и пожарогасителна дейност в района на пожара и мероприятия за
противопожарно осигуряване на населените места.
. ОД на МВР осигурява маршрутите за въвеждане силите на ЕСС, за извеждане на
застрашеното население и осигуряване обществения ред в застрашените от пожара
населени места. Осигуряване на маршрути за въвеждане силите на ЕСС и извеждане
застрашеното население и ценности се извършва с модули на “Пътен контрол” – РПУ.
. При поискване чрез ОЦ на РДПБЗН - ОД на МВР съдейства за отцепване района на
пожара, пренасочване движението по обходни маршрути провеждане на охранителни
мероприятия за осигуряване на обществения ред и охрана на собственост и обекти.
.Служители от РД ПБЗН, РС ПБЗН, съвместно с ОД на МВР извършват оперативноиздирвателни и следствени действия за установяване причините за пожара.
. Спасителни и пожарогасителни дейности при възникнал пожар в населено места се
извършват от сили и средства на РД „ПБЗН” и РС”ПБЗН”. До мястото на пожара не се
допускат граждани, които нямат отношение към извършваните дейности.
. Всички мероприятия се извършват от екипи на смени при спазване на мерките за
безопасност при работа в района на пожара.
1.Основни мероприятия и задачи, които се изпълняват от РД „ПБЗН” (РС
„ПБЗН”):
- осигуряване на информация за характера на пожара и обстановката в района;
- спасяване на хора и провеждане на евакуация на застрашени граждани;
- ограничаване разпространението на пожара;
- осигуряване на местопроизшествието на необходимите количества гасителни
вещества, пожарна техника, специализирана техника, ГСМ и др. за ликвидиране на
пожара.
- осигуряване на взаимодействие с пристигналите на място допълнителни сили и
средства на РД „ПБЗН”, на съседни РД „ПБЗН” и на други ведомства;
- потушаване (ликвидиране) на възникналия пожар;
- противопожарно осигуряване на обекти и населени места в близост до възникналия
пожар.
2.Ръководител на място е Директорът на Регионална дирекция "Пожарна
безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
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частите на ЕСС при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи.
2.1.Гасене на горски и полски пожари
При гасене на горски и полски пожари ръководителят изяснява и оценява
обстановката по данни от проведеното разузнаване, поставя задачите на екипите, определя
реда за провеждане на НАВР и следи за спазването на безопасните условия на труд.
Той определя:
1. необходимостта от съсредоточаване на сили и средства на мястото на пожара;
2. мерките, които следва да се предприемат – разпорежда гасенето на наземен
пожар с немеханизирани ръчни инструменти – лопати, тупалки, гребла и др.;
3. необходимостта от специални мероприятия за неутрализиране или намаляване
на вредното въздействие от пожара (при върхов пожар – направа на просека
перпендикулярно на разпространение на горенето и запалване на насрещен огън;
4. необходимостта от изграждане на просеки, затрупване с инертни материали
(пръст) и създаване на заградителни пояси чрез изораване;
5. необходимостта от изграждане на заградителни валове (от пясък, пръст);
6. необходимостта от охлаждане на инсталации, съоръжения и резервоари след
погасяването на пожара.
Ръководителят на място създава организация за едновременно гасене по целия
периметър на пожара или най-опасните участъци по фланговете. Дейностите по ликвидиране
на пожара се извършват при спазване на следните принципи:
- горящата площ се разделя на малки участъци и се извършва последователно
ликвидиране на горенето в тях;
- извършва се последователно придвижване по фланговете и фронта на пожара,
като скоростта на гасене трябва да бъде по-голяма от скоростта на разпространие на пожара;
- разпределяне на участниците за работа по групи (осигуряване на резерв за
смяна) и спазване на мерките за защита и безопасна работа на участниците в пожарогасенето;
- осигуряване на прехрана, медицинска помощ, подмяна и почивка на участниците в
пожарогасенето.
- наблюдение на пожара след ликвидирането му и при необходимост осигурява
дежурство на личен състав и техника
2.2.Гасене на пожар при силен вятър
При гасене на пожар при силен вятър ръководителят на място оценява обстановката и
опасността от: възникване на нови огнища на горене на голямо разстояние от основното
огнище на пожара; срутване на горящи или прегорели конструкции; бързо и неравномерно
разпространение на горенето, обкръжаване на служителите и техниката и преграждане на
пътя за оттегляне.
При гасене на пожар при силен вятър ръководителят на място извършва:
- покриване на целия периметър на пожара с водни струи и гасене с плътни,
сбити струи;
- защита на обектите, разположени по посока на вятъра, чрез поставяне на
постове за наблюдение, съоръжения с гасителни уреди и средства; привлича сили и средства
от ЕСС, общината, войскови подразделения;
- създава безопасна зона срещу основния път на разпространие на горенето, чрез
поливане с вода и водни разтвори, разглобяване на конструкции и събаряне на отделни
постройки и съоръжения;
- следи за мерките за защита и безопасна работа на участниците в пожарогасенето;
- задължително осигурява дежурство след изгасяне на пожара;
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3. Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област
В. Търново) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е
Директорът на ОД на МВР В. Търново.
В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено
положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
. правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от
места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени от пожар;
. правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота,
здравето и имуществото на лица или на околната среда;
. свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията,
застрашена или засегната от пожар;
. правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
. временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на
имущества от определената територия;
. забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за
МВР и включва:
. отцепване (изолиране) на района;
. осигу ряване на обществения ред и организация на движението;
. осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на
населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
. осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните
ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;
. осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РД ПБЗН за
провеждане на аварийно-спасителни дейности;
. оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на
пострадалите;
. извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на
слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други
престъпления;
. организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места,
където е извършена евакуация;
. оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на
населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации
и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
. провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
4. Кметът на общината
4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на
територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:.
- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или
намаляването на последиците от бедствия;
- осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението
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при заплаха от възникване или за възникнало бедствие;
4.2. При възникване на големи пожари на територията на общината , съгласно
чл.65, ал.1 от ЗЗБ кметът:
1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим,
който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен
период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи);
3. извършва обмен на информация с Оперативния център на Регионална дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична
или материална помощ в съответствие с възможностите им;
5. може да включва в дейностите по защитата и създаденото доброволно
формирование;
6. може да поиска координация от Областния управител;
7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на
пострадалите лица
8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението
при бедствия;
9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи
при бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на
спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпраща на
МВР писмена информация за тяхното протичане.
Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита
при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл.65 от
Закона за защита при бедствия.
4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява
се и се предоставя от кметовете на общините и включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост
ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от Директора на Дирекция
„БФПИОГС”.
Когато кметът на общината поска координация на СНАВР от Областния управител
– обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация
В. Търново по факс с номер 062/653112 при дежурните в ОЦ на РД ПБЗН и на факс с
номер 062/620144 при дежурния по Областен съвет по сигурност.
Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и
в другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.
Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното
изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция „БФПИОГС”, подпомаган
от началник отдел „БФПИО“ – главен счетоводител в общината.
4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани –
предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на
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Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
5.Областния управител на Област В. Търново - извършва координация на
спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при невъзможност на общината
да се справи с наличните (обичайните) сили и средства за защита при бедствия и при
възникване на пожар на територията на общината, който излизат извън нейните граници
и засягат съседни общини, кметът на общината може да поиска координация на спасителните
и неотложни аварийно-възстановителни работи от областния управител.
Областния управител въвежда в изпълнение Областния план за защита при бедствия.
6.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)
ЦСМП организира и осигурява:
1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности
до настаняването на пострадалите в болница.
3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни
ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.
4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в
които се извършват трансплантации.
5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана
информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената
информация до екипите.
6.Осигуряване на специализиран транспорт за:
а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински
изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;
в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни
заведения.
7.Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на
територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за
здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и
здравните заведения в област В. Търново като:
. създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка,
лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
. формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
. осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни
фактори;
. организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен
контрол в засегнатата територия от пожар;
. формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита от
пожари;
8.Силите на Единната спасителна система от други области, включени в
неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните структури
на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
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ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV
Източниците за финансиране по плана за защита при пожари на територията на
Община Лясковец са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет.
Когато финансирането на дейностите при пожари е за сметка на бюджетите на
министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за
защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита
се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и
бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за
държавния бюджет на Република България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за
заплащане на разходи на сили от Единната спасителна система, участвали в дейностите –
кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи
целесъобразността и законосъобразността на разходите).
VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
Координацията на съставните части на Единната спасителна система в Област
В. Търново се осъществява чрез Оперативния център на Регионална дирекция на Пожарна
безопасност и защита на населението – В. Търново.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникнали големи пожари на територията
на областта;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, съставните части на единната спасителна система и населението при възникнали
големи пожари на територията на областта;
4. По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в
Плана съставни части на Единната спасителна система, както и на допълнителни сили и
средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от Оперативния център се
записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от Единната спасителна система се осъществява
от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до
оперативните звена на съставните части на ЕСС в област В. Търново.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между
частите на Единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в района на пожара. Ръководител на място е Директора на РД
"Пожарна безопасност и защита на населението" В. Търново, или оправомощено от него
длъжностно лице.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със
заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие
с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:
. Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
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. Изготвя оценка на щетите;
. Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
. Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината:
подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените
структури и координира изпълнението на решението;
. Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с
кмета на общината.
VІІ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на населението при голям пожар на територията на общината и
областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена
„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система
са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция,
планирана конференция за определен час.
. Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в
групите: членовете на общинския щаб, кметовете на кметства (гасаческите групи),
доброволците от ДФ, дежурния при ОбСС. При възникване на пожар те ще получат
съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение!
Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
„Внимание, пожар!
„Внимание, пожар!
„Внимание, пожар!”
. Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна
информация, изготвена към момента на опасност от голям пожар с конкретизиране на
събитието и указания за действия на лицата.
. Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или
експертно становище.
. Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се
включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение
за реагиране при голям пожар.
. Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени
лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и
населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН В.Търново, по разпореждане на
Директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
В. Търново.
При възникване на голям пожар, изискващ координация на областно и общинско
ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се
извършва и въз основа на искане на Областния управител, Кмета на засегната община,
Ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или Ръководителя на
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мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при РДПБЗН В. Търново.
VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ
ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ
ЗА РЕАГИРАНЕ.
1.Сили на основните части на Единната спасителна система
№

Наименование

1

ОД на МВР – РУП – Г. Оряховица
- ПУ гр. Лясковец (Разчет на силите и
средствата – Приложение №…..)
РДПБЗН – МВР – РС „ПБЗН“ – Г.
Оряховица

2

3

РДПБЗН – МВР - Група аварийноспасителни дейности – Г. Оряховица

4

Център за спешна медицинска помощ –
клон Г. Оряховица

Личен състав
(брой)
8
( + …. При
необходимост)
7-8 души на
смяна(при
обстановка
действат – 6 д.)
31 (на дежурство
7 д.; при
обстановка
действат – 6 д.)
2 екипа

Техника
(брой)
1
( +…..При
необходимост)
5 ( при
обстановка
действат – 2 бр.)
13 ( при
обстановка
действат – 3 бр. в
зависимост от
бедствието)
2 бр.

Разчета на силите и средствата на държавните структури, разположени на
територията на община Лясковец (ПУ –гр. Лясковец) е даден в Приложение №5А
2.Специализирани сили на министерства и ведомства
№

Наименование

1
2
3

РИОСВ – В. Търново
РЗИ – В. Търново
ОД „Безопасност на храните „ – В. Търново

4

БЧК – В. Търново

5
6
7

МБАЛ – В. Търново
МБАЛ – Г. Оряховица
Енерго Про Мрежи ЕАД –( РОЦ – Г.
Оряховица – подразделение Лясковец)
ВиК „Йовковци“ООД – В. Търново (район
Лясковец)
Виваком – за областта

8
9

Личен състав
(брой)

Техника
(брой)

4

4

12( 6 екипа)

10 бр.

2 екипа

6 бр.

3.Сили и средства на община Лясковец
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№

Наименование

1
2

Доброволно формирование
Изборни и ръководни длъжности, които
имат задължения при възникване на
бедствия:
Кмет на община, зам. кмет, кметове на
населени места, секретар на община.
Служители в Дирекция „БФПИОГС“ – 32
души. Задължения при възникване на
бедствия имат:
Директор на Дирекция, началник отдел
„БФПИО“, старши счетоводител, експерт
„УК и ОМП“,главен специалист ТРЗ, главен
специалист „ЧР“ – домакин,старши експерт
обществени прояви, началник отдел „МП“,
старши инспектор „МП“, главен специалист
„МП“,началник отдел ГРАО, главен
специалист ГРАО .
Служители в Дирекция „ТУОСЕИ“ 21
души. Задължения при възникване на
бедствия имат: Директор на Дирекция,
главен специалист – еколог, старши
специалист КДС, главен специалист БКД,
главен специалист АС, изпълнител охрана 2 души.

3

4

5

6
7
8
9

Членове на общинския щаб – 17 души, от
които външни експерти, представители на
териториални органи на изпълнителната
власт и на местни организации: РУП (ПУ),
РС“ПБЗН“, ВиК, Енерго Про Мрежи,
общопрактикуващи лекари - души,
Общинско предприятие БОП – 11 души.
Дейност „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ (техници на пункт за
управление)
Дейност „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ (денонощни дежурни)
Дейност „Други дейности по БКС“ .
Задължение при бедствия има : огняр

Личен състав
(брой)
15
8

Техника
(брой)
3
3

12

7

5
9

4
1

2
5
1

3.1Автомобили на Община Лясковец
№

Наименование

1

Леки автомобили (4+1 места):

Забележка
брой
3

10 места
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2
3
4

-Шкода Октавия, рег. №ВТ 4141 АР
-Ситроен, рег. №ВТ 1414 АМ
Леки автомобили (9 места):
-Ситроен Джъмпер – 29, рег.№ВТ 9084 АТ
-КИА ПРЕЖО, рег.№ВТ 1441 АМ
Товарен автомобил:
-Ивеко Даили – 3.5 т. , рег.№ВТ 1917 ВТ
Ремарке

2

18

1

5

1

3.2.Уреди, съоръжения и имущество, които могат да се използват при провеждане
на СНАВР.
№
1
2
3
4

Техника и имущество
Моторна водна помпа „Субару“
Моторен трион „Щил“
Електически фенер
Шланг 38 мм 17 бара

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Смукателен маркуч
Гръбна пръскачка
Кофа за вода – 10 л.
Лопата крива
Брадва
Кирка
Мотика
Тупалка гумена
Съдове за питейна вода – 5 л.

брой
1
1
3
1

Забележка
за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ
за ДФ

1
1
2

за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
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4.Сили и средства на юридически и физически лица в общината
Списък на физическите и юридическите лица, които разполагат с техника за
извършване на СНАВР е представена в Приложение №15.
IХ.Време за готовност за реагиране:
. На основните сили на Единната спасителна система – до 3 (три) минути след
получаване на сигнала.
. На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60
(шестдесет) минути след получаване на сигнала.
. На доброволното формирование към общината– до 60 (шестдесет) минути след
получаване на сигнала.
. На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в
НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.
Изготвил:
Стефан Бошнаков
Експерт „УК и ОМП“
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЧАСТ
ЗАЩИТА ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ
СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕТО НА ОТРОВНИ
ВЕЩЕСТВА
I.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ
НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА
ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИС ОТДЕЛЯНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА.
1.Контрол над потенциално опасните обекти:
Основен потенциален източник за възникване на промишлени аварии със
създаване на огнища на химическо заразяване от различни по вид, количество и
степен на въздействие химически продукти, представляват „Аркус“АД;
„Кехлибар“ООД; „Овергаз Север“ЕАД; Бензиностанциите и газостанциите на
територията на общината и складовете с Препарати за растителна защита с изтекъл
срок на годност.
На територията предприятията се съхраняват и използват в производствения
процес силно отровни, лесно запалими и взривоопасни суровини, материали и
химикали, което ги прави потенциално опасни източници на химическо заразяване
при възникване на крупна производствена авария.
При възникване на крупна производствена авария на територията на
обектите, загубите от хора и материални ценности ще бъдат значителни.
Ще се образува обширна зона на химическо заразяване, в която с най-голяма
вероятност биха попаднали и близко разположените гр. Лясковец и с. Драгижево.
Производствените цехове и складовете за съхранение представляват
потенциална опасност от възникване на пожари и експлозии, предвид
взривоопасния характер на съхраняваните в тях вещества.
Предизвиканите разрушения от крупна промишлена авария ще бъдат с
непредсказуеми последствия, както за територията на предприятието, така и за
засегнатите обекти извън него.
Производствените цехове и складовете за съхранение са потенциална
опасност от възникване на крупни пожари.
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По старите сгради, съоръжения и част от технологичното оборудване са
проектирани и изградени на базата на изчисления по нормативи за
антисеизмичност до 7-ма степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник.
От разрушаване на тръбопроводите за течни и газо продукти е възможно
замърсяване на почвите и водите в районите на аварията.
Потенциална опасност от възникване на промишлени аварии с отделяне на
химически опасни и токсични вещества представляват обектите, които съхраняват,
експлоатират, произвеждат и транспортират леснозапалими течности и газове,
взриво и пожароопасни продукти. Такива са бензиностанциите и газостанциите,
трасетата на магистралните продуктопроводи за газообразни химически продукти.
2.Изграждане и поддържане в готовност на система за управление,
наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване на населението за
потенциалните опасности от възникване на аварии с отделяне на опасни вещества.
3.Предварително прогнозиране на последствията от възникнали промишлени
аварии, в зависимост от вида, количеството, вредното въздействие и
разпространение на отделените промишлени отровни вещества.
4.Навременно оповестяване на работниците, служителите и на населението
от засегнатите и застрашените райони за възникналата авария и за предприетите
мерки за нейното ликвидиране.
5.Привличане на допълнителни сили и средства: Създаване на групировки
от сили и техника в районите на възникнали аварии с отделяне на промишлени
отровни вещества за провеждане на СНАВР.
6.Осигуряване на работниците, служителите и населението от застрашените
зони на заразяване от промишлени отровни вещества с индивидуални средства за
защита. В община Лясковец за работници и служители от потенциално опасните
обекти (чрез работодателите) и за неработещото население – ученици, деца,
възрастни и безработни се осигуряват индивидуални средства за защита, които се
съхраняват в определените складове.
Защитата на работниците и служителите в структурните подразделения на
„Аркус“АД и „Кехлибар“ООД се осъществява, чрез подготовката и поддържането
в готовност на ведомствените сили и средства от състава на направлението за
пожарна и аварийна безопасност и Спешната медицинска помощ.
IІ.МЕРКИ
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,
НАМАЛЯВАНЕ
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ.

И

1.Възстановяване /изграждане/ на съоръжения.
1.1. Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или
изграждане
Критериите за възстановяване или изграждане на съоръженията се
определят от
собствениците на фирмите , а за “В и К” от комисия създадена със заповед на кмета
на общината.
1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане
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Дейността се извършва от собствениците на фирмите или упълномощени
лица , а за “В и К” от комисията.
1.3. Отговорни общински звена и длъжностни
администрация за осъществяване на дейността.
Дирекция “ТУОСЕИ”

лица

от

общинската

2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни
обекти и съоръжения
2.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е
необходимо изготвяне на експертизи.
Списък на критичните и потенциално опасни обекти за които е
необходимо изготвянето на експертизи и опасните вещества които се съхраняват и
използват:
1.”АРКУС” АД гр. Лясковец
Силнодействащи отровни вещества /СДОВ/ в производствения процес:
- цианиди – натриев цианид, меден цианид, кадмиев цианид, калиев
цианид, цинков цианид,
Взривни вещества /ВВ/ в производствения процес:
- Барут №2
- Барут ТО-34
- Тен
- Тетрил
Състави в производствения процес:
- МЦ-2
- СЦ-1
- В-11
- СБ-150
- МГС-54
Газстанция
- газ пропан-бутан цистерна-емкост 6000 кг
2. “ЕКСТРАКТ ОЙЛ” ООД („Кехлибар“ООД) гр. Лясковец
Потенциално опасни вещества /ПОВ/ в производствения процес:
- N-хексан в хексаново стопанство- /40 тона/
- екстрационен бензин
3. “ОВЕРГАЗ СЕВЕР“ЕАД Г. ОРЯХОВИЦА
Потенциално опасни вещества /ПОВ/ в производствения процес:
- природен газ – съдържа се в газоразпределителната мрежа /ГРМ/ и
съоръженията към нея
4. Бензиностанции – съхраняват бензин, дизелово гориво, а някаи и газ
пропан-бутан
“Лукойл” – бензин ...........кг, дизелово гориво ……кг, пропан-бутан
…….кг
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“Петрол” – бензин -120000 кг, дизелово гориво - 30000 кг,
“Мираж” – бензин -22000 кг, дизелово гориво - 10000кг
“Йоана” –
бензин …. ….кг, дизелово гориво ……кг, пропан-бутан
…….кг
с. Мерданя- бензин………кг., дизелово гориво……кг
6.Газстанции
с.Козаревец
пропан-бутан-10000 кг
7. Складове за съхранение на опасни отпадъци /ПРЗ/
Общински склад гр. Лясковец
- прахообразни – 21940 кг
- течни – 4070 л
Склад на “Оранжерии” с. Джулюница
- прахообразни – 3305 кг
Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.
Кмета на общината издава заповед за създаването на комисии които изготвят
експертизи на посочените обекти. Комисиите може да бъдат от местни или
привлечени
външни специалисти.
3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на
органите за управление, силите за реагиране и населението.
3.1. Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на
съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване.
За оповестяване се използва системата “ТКО”/подсистеми сирени и СР 70/ ,
телефони и GSM. Необходимо е системата за оповестяване да бъде модернизирана
и да обхваща отделните кметства в общината. Съществуващата сиреннооповестителна система може да изпълнява предназначението си заедно с общинско
кабелно радио и кабелната телевизия.
3.2. Набелязване конкретни мерки за изграждане или модернизация.
В момента общинската администрация не е в състояние самостоятелно да
изгради или модернизира система за мониторинг и ранно оповестяване.
3.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската
администрация за осъществяване дейността.
Дирекция “ТУОСЕИ“
4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.
Отговорни
длъжностни лица от общинската администрация за
организиране и провеждане на обучението.
4.1.Цялостната организация по подготовката на органите за управление,
силите за реагиране и населението се извършва от Експерт “УК и ОМП” на
общината под непосредственото ръководство на Заместник кмета. Обучението на
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органите за управление се извършва чрез организиране и провеждане на щабни
тренировки и учения на общинско ниво и във фирмите и обектите на общината,
като особено внимание се обръща на потенциално опасните обекти и тези
попадащи в евентуални зони на бедствие.
Силите за реагиране на общинско ниво се обучават по програмата за
обучение за работещи спусната от МВР по фирми и обекти и практически, чрез
провеждане на обектови учения .
Обучението на учениците се извършва в учебните заведения по “Указание на
Министъра на образованието и науката от 04.09.2002 г” и “Учебна програма за
обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и
оказване на първа помощ”.
Обучението на населението се извършва на доброволен принцип /чл.17 от
ЗЗБ/ и чрез изнасяне на материали по местните средства за масово осведомяване.
4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между
органите за управление, силите за реагиране и населението при бедствия / аварии.
Ежегодно в обектите от националното стопанство, училищата и детските
градини в общината се организират и провеждат практически занятия и учения с
участието на силите от единната спасителна система , доброволните формирования
и личния състав на обектите.
4.3. Източници на финансиране
При организирането и провеждането на занятия и учения на общинско ниво
и в училища и детски градини, финансирането на мероприятията се осъществява от
общинския и държавния бюджети. За участието на силите от единната спасителна
система и техниката участвуваща в тези учения финансирането е от МВР.
5. Дейности за намаляване на риска
Необходим е
непрекъснат контрол на съхранението и работата с
химическите и петролни продукти както и на отпадните продукти получени при
работа.
ІII. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
1.Временно извеждане на населението .
1.1Длъжностни лица , които могат да разпореждат временно
извеждане.
Временното извеждане на населението се налага в два варианта:
А) при възникване на критична ситуация за територията на цялата
община.Много малка е вероятността за възникване на такава ситуация поради
малките количества химически продукти на територията на общината.
Б) при възникване на
критична ситуация на отделните
места ,
длъжностните лица могат да бъдат няколко, но най-често са тези които са в
застрашения район , а това е ръководителят на място отговарящ за организирането
и провеждането на СНАВР или други специалисти от РД “ПБЗН”, РС”ПБЗН”,
РУП , както и делегирани длъжностни лица от общината.
1.2.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане
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Временно извеждане се организира тогава, когато са обгазени или
застрашени от обгазяване отделни квартали или отделни населени места.
1.3 Маршрути за временно извеждане
Маршрутите за временно извеждане се определят в зависимост
от
конкретната ситуация. Определят се маршрути преминаващи далеч от източника на
обгазяване и срещу посоката на вятъра или перпендикулярно.
1.4.Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за
извеждането и грижите за хора, нуждаещи се от специална помощ / тези в
неравностойно положение
Грижите за хора нуждаещи се от специална помощ, тези които са в
неравностойно положение и нямат близки които да им окажат помощ се
организира от служителите на Дирекция “Икономическа политика,
хуманитарни дейности ” в общината.
2.Места за временно настаняване при бедствие.
2.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване / използване
на сгради предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери/
Поради вероятния малък брой нуждаещи се от временно настаняване , ще
се използват намиращите се в Община Лясковец хотели или училища .
2.2.Оценка на наличното оборудване и недостигащото.
Краткия срок за пребиваване на временно настанените не изисква
допълнително оборудване на местата за временно настаняване.
2.3.Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за
осигуряване на наличното оборудване.
В случай на необходимост , отговорник за осигуряване оборудването на
местата за настаняване на останалото без подслон население е Секретаря на
общината.
2.4. Разчет на недостигащото оборудване.
По предварителна прогноза отделни хора от населението на общината ще
останат без подслон. Наличното оборудване е достатъчно.
2.5.Длъжностни лица от общинската администрация, управляващи местата
за временно настаняване.
Длъжностните лица от общинската администрация, управляващи местата за
временно настаняване са Секретаря на общината и кметовете по населени места.
3.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща
3.1.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация
координиращо нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени продукти
и др.
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация координиращо
нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др. е
Директора на Дирекция “Икономическа политика, хуманитарни дейности
” в общината.
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3.2Длъжностни лица извършващи оценка на нуждите от храни , вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и др.
Длъжностните лица, които извършват оценка на нуждите от храна, вода,
медицински изделия и лекарствени продукти са служителите от Дирекция
“Икономическа политика, хуманитарни дейности ”.
3.3.Разчет за три дни на нуждите от храна, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и др.(Приложение №18).
РАЗЧЕТ
за необходимостта от хранителни продукти, вода, лекарствени
средства и медицински изделия на 1 човек за три дни
Хранителни
продукти и вода

Консерви-месни
Млечни продукти

Количе
Лекарствени
средства
ство
3 бр.
Антидепресант
и
6 бр.
Антибиотик
600 гр. Аналгетични

Колбаси

600 гр.

Спазмолитик

Захарни изделия

6 бр.

Нитрати

Хляб

Количе
ство
10
табл.
10 табл
10
табл.
10
табл.
10
табл.

Медицински
изделия

Количество

Превързочни м- 10 бр.
ли
Шини
3 бр.
Дезинфектанти
100 гр
Спринцовки
едн.упот.
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Консерви200 гр.
зеленчуци
Минерална вода
6 л.
По време на спасителните работи личния състав на силите получават
безплатна храна. Храната се подготвя от налични ресторанти и столове или
временни пунктове, развърнати в общината. Реда за поднасяне на храната е в
зависимост от условията за работа. Ако същите позволяват,топла храна се поднася
на местото за работа,а при неблагоприятни условия храненето се извършва на
пункта за приготвяне или се приготовлява в сух вид. Техническото осигуряване на
техниката се извършва от водачите и стационарните технически работилници,на
фирмите и обектите, чиято собственост е автомобилната и инженерната техника.
Техниката привлечена за участие в СНАВР се явява със заредени с ГСМ
резервоари,които им осигуряват най-малко едно денонощие работа.В хода на
СНАВР зареждането става от автоцистерни с ГСМ в района за работа.
Дирекция “Икономическа политика, хуманитарни дейности” към
общината организира;
- Организира развръщането на временни подкрепителни пунктове.
- Организира изнасянето и извличането на затрупани хранителни и
нехранителни стоки.
Медицинските изделия и лекарствени продукти се организират и
осигуряват от Заместник кмета .
4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост
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4.1.Отговорно лице на дейностите по разчистването
Отговорното лице на дейностите по осигуряване на подходи за влизане на
силите извършващи дегазация е Директора на Дирекция “Икономическа
политика, хуманитарни дейности ” на общината.
4.2. Налично оборудване и местонахождението му
За провеждане на разчистването и осигуряване на районите за дегазация е
необходима тежка инженерна техника. Общината не разполага със собствена
техника. Ще се ползва привлечена техника от строителните фирми и техниката по
Приложение № 15
В зависимост от създалата се обстановка посочената по-горе техника може
да се извиква в пълния състав или само тази която е необходима за момента.
При недостиг ще се търси съдействие от Група АСД на Регионална
дирекция “ПБЗН” –В. Търново и ОЦ за осигуряване от съседните общини.
4.3. Длъжностно лице от общинската администрация , координиращо
изпълнението на дейностите.
Дейностите по организиране устройването на проходи и осигуряването на
техниката необходима за това се координират от длъжностно лице на общинската
администрация –. Главния специалист по безопасност и култура на движението на
общината.
Основните усилия се насочват към решаване на следните основни задачи :
-Осигуряване проходи към центъра на обгазяването.
-Разчистване на разрушенията и извличане на пострадалите.
-Локализиране и обезвреждане на източниците на обгазяване.
-Предвижване на средствата на наличната тежка механизация към района
(кранове ,багери,товарачни машини,компресори и др.)
-Локализиране и ликвидиране на повредите по комунално-енергийната
мрежа.
-Осигуряване на временни жилища за останалото без подслон население.
-Осигуряване на електроенергията за нуждите на СНАВР.
5. Организация на комуникациите
5.1. Налични средства и възможности за комуникация / директни тел.
връзки, обходни тел. връзки, мобилни, радиовръзка, интернет връзка/ на общината
с околния свят- ОЦ , Областен управител, съседни общини и населени места,
кметствата от общината и длъжностни лица от общината.
Връзката с кметствата от общината и ръководствата на обектите ще се
осъществява чрез мобилните оператори и телефони на БТК. При евентуални
повреди по мрежата на телефоните на БТК за връзка от общинския център към
селата , ще се ползуват обходни връзки.
Връзката с ОЦ към РД”ПБЗН” –В. Търново ще се осъществява по
системата АСО и по радиовръзка , а при организиране и провеждане на СНАВР и
чрез УКВ мрежата на РД“ПБЗН”.
Със съседните общини – по телефони на БТК и чрез мобилните оператори.
Връзката с отделните длъжностни лица от общината ще се осъществява
чрез мобилните оператори.
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5.2Телефонен указател, позивни и е-mail адреси на отговорни институции и
длъжностни лица.
Телефонния указател е посочен в Приложение № ..А
5.4.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,
координиращо комуникациите по време на бедствие.
Длъжностното лице от общинската администрация, координиращо
комуникациите по време на бедствие е Секретаря на общината и секретар на
Щаба за ИОПЗБ.
6. Законност и ред
6.1.Длъжностно лице отговарящо за реда и законността.
Поддържането на реда и законността в общината при възникване на
промишлено замърсяване(обгазяване) са възложени на Заместник кмета.
6.2Координация/съгласуване
на
дейността
на
специализираните
изпълнителни органи и длъжностно лице от общинската администрация
отговарящо за реда и законността.
Осъществява се с органите на РУП под ръководството на Началника на
РУП и указанията на Заместник кмета на общината. Силите определени за опазване
на реда и законността се изнасят в района на аварията и изпълняват следните
основни задачи:
-Организират комендантската служба в заповядани района и по пътищата.
-Отцепване на пострадали жилищни сгради и стопански обекти.
-Осигуряване охраната на магазини,складове и жилищни домове на
населението.
-Усилване охраната на обществени сгради и обекти от HС и такива
съхраняващи документи от особена важност.
-Предотвратяване на паника
сред населението и възстановяване
спокойствието и обществения ред, борба с мародерите
-Въвеждане ред по бензиностанциите.
-Осигуряване условия за въвеждане силите на РД „ПБЗН“
-Hабелязване на мерки за недопускане на аварии и катастрофи.
7. Логистика
7.1. Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката.
Основните задачи, които следва да се изпълняват са следните:
-Изготвяне разчет на съществуващите хранителни припаси, лекарствени
средства, дрехи, постелъчни материали и други стоки от първа необходимост
намерени в наличност към момента на бедствието.
-Изготвяне разчет за необходимостта от хранителни запаси, лекарствени
средства, дегазационни материали и други стоки от първа необходимост за
осигуряване цялото население от пострадалия район.
-Осигуряване на необходимите количества постелъчен материал, легла,
одеала и др. само за населението настанено във временни помещения, палаткови
лагери ,фургони и др.
-Определяне на доставчици и влизане в договорни отношения с тях за
доставяне на недостигащите материали и стоки от първа необходимост.
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-Издирване на фондации и организации за доставка на дарения от страната
и чужбина и определяне необходимостта от инвентар и имущество.
Длъжностните лица осъществяващи координацията и
осигуряващи
необходимите материали са специалистите от Дирекция “Икономическа
политика, хуманитарни дейности ”
7.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях.
Реда за взаимодействие между доставчиците и общината се определя от
Заместник кмета на общината.
7.3. Договорени споразумения с доставчици.
Споразуменията с доставчиците се определят на базата на двустранно
подписани договори с определени в тях цени на стоките, срок за доставка и
количество.
7.4.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,
координиращо изпълнението на дейностите.
Отговорното длъжностно лице от общинската администрация,
координиращо изпълнението на дейностите е Заместник кмета.
8.Транспорт
8.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация,
координиращи осигуряването на транспорта
Длъжностни лица от общинската администрация, координиращи
осигуряването на транспорт за нуждите на СНАВР , за извеждане на население от
засегнатия район, за осигуряване на строителни материали, извозване на животни
и други нужди са специалисти от Дирекция “ТУОСЕИ” под ръководството на
Директора на Дирекцията.
8.2. Налични МПС и местонахождението им.
Автотранспортни средства за нуждите на СHАВР и други дейности се
осигуряват от транспортните и други фирми на територията на общинатаПриложение № 15(Разчет на силите и средствата за провеждане на СНАВР в
община Лясковец)
8.3. Списък на лицата / юридически и физически/ и координати за връзка с
тях, които осигуряват транспортни средства.
За спешни медицински нужди чрез МВР се предвижда използуване на
въздушен транспорт и ЖП санитарни влакове а също и техника от силите на
единната спасителна система.
9. Здравеопазване
Организира се с цел оказване на първа медицинска помощ и спешна
специализирана и квалифицирана помощ на работниците и служителите,
населението и личния състав от силите на единната спасителна система и
доброволните формирования участвуващи в СНАВР
9.1.Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за
оказване на първа помощ.
Длъжностното лице, отговорно за координацията на действията за оказване
на първа помощ от общината е Заместник кмета.
Чрез органите на РИОСВ се организира и провежда непрекъснат контрол на
околната среда, и се провеждат строги санитарно-хигиенни и противоепидемични
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мероприятия с цел недопускане на възникване и разпространение на епидемии сред
населението.
9.1. Определяне на здравните заведения с възможност за оказване на
специализирана медицинска помощ и каква специализирана
медицинска помощ могат да окажат.
В настоящия момент населението на Община Лясковец се обслужва от
МБАЛ “Св. Иван Рилски” - гр. Г. Оряховица и ЕД“Медицински център ” - гр.
Лясковец.
МБАЛ “Св. Иван Рилски” гр. Г. Оряховица осигурява първична и болнична
медицинска помощ, както и специализирана извънболнична помощ по редица
основни болнични специалности. Болницата в гр. Г. Оряховица разполага с
специализирана медицинска техника и висш, среден медицински и помощен
персонал. Същата обслужва населението на общините Г. Оряховица и Лясковец.
ЕД“Медицински център”-гр.Лясковец осигурява първична медицинска
помощ на населението от гр. Лясковец, както и от съставните селища на общината.
Специалистите в центъра са със специалност: ендокринология, кардиология,
хирургия, неврология, уши- нос-гърло, очни болести, детски болести, вътрешни
болести, психиатър, физиотерапевт. Същият разполага и с среден медицински
персонал и санитар. Същият разполага с медицинско оборудване по
специалностите, както и с ехограф, ехокардиограф.
В сградата на Центъра практикуват лични лекари, стоматолози и ренгенолог,
както стоматологична лаборатория и аптека.
Всички селища на общината функционират аптеки.
Към ЕД“Медицински център ”- гр. Лясковец са и Здравните служби в всички
съставни селища на община, където практикуват личните лекари с нужното
оборудване. В селата Добри дял, Джулюница и Козаревец практикуват
стоматолози.
Като структури с висококвалифициран персонал, МБАЛ “Св. Иван Рилски”
гр. Г. Оряховица и ЕД“Медицински център ” - гр. Лясковец имат възможността да
се грижат за физическото и психическото здраве на човешкия потенциал на
общината и съседните райони. Чрез дейността си те информират, профилират и по
най-добър начин лекуват всички жители на общината. Същите предлагат найсъвременни методи за диагностика, лечения и услуги, за усъвършенстване
болничната и извънболничната помощ и осигуряване на по-добър достъп до
медицинските услуги.
9.3. Налично оборудване в определените здравни заведения
Няма постъпила информация.
9.4. Налични запаси от медицински изделия и лекарствени продукти в
определените здравни заведения и за какъв период от време запасите ще бъдат
достатъчни.
Няма постъпила информация.
10.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.
10.1 Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и
инфраструктурата.
Дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата се ръководи
от специалистите на Дирекция “ТУОСЕИ”
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10.2.Отговорни лица, ангажирани за: определяне местата и обектите за
възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване на
възстановителните работи.
Размера на щетите възникнали в резултат на промишленото заразяване
налага необходимостта от изграждане на комисии от специалисти с които
общината не разполага, и се налага да се направи искане до МВР и МРРБ за
командироване на такива от страната.
Важността на обектите за възстановяване се определя въз основа на
целесъобразността от тяхното използуване, а именно:
1.Възстановяване транспортната инфраструктура – пътища и техните
съоръжения.
2.Обекти определящи жизнената дейност на общината и осигуряващи
стоки от първа необходимост.
3.Обекти на здравеопазването и образованието.
4.Жилищни и стопански сгради.
10.3 Ред за координация на дейностите
1.Разузнаване на заразените райони.
2.Дегазация на определени обекти и инфраструктура.
10.4.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,
координиращо дейностите по възстановяването, качеството на изпълнението им и
законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства.
Дейностите по възстановяването, качеството
на изпълнение на
възложените дейности и законосъобразното разходване на отпуснатите финансови
средства се възлагат на Директора на Дирекция “ТУОСЕИ” и Директора на
Дирекция “БФПИОГС ”
11.Подпомагане / неотложна помощ/ на засегнатото население
11.1Вътрешно за общината подпомагане
11.1.1.Длъжностни лица от общинската администрация отговорни за
подпомагане на засегнатото население.
Цялостната дейност по организиране подпомагането на засегнатото
население с храни, подслон, стоки от първа необходимост се осъществява от
служителите на Дирекция “Икономическа политика, хуманитарни дейности”
под непосредственото ръководство на Заместник кмета.
11.1.2.Дейности за осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа
необходимост на нуждаещите се.
Дейностите които се извършват при осигуряване на храна , вода и други
стоки от първа необходимост на пострадалите се свеждат до:
- организиране изхранването на населението и селскостопанските
животни.
- осигуряване необходимите лекарствени средства и дегазиращи
вещества.
- осигуряване на необходимото количество не заразена вода за пиене и
битови нужди.
Цялостната дейност по осигуряването на подслон, храна, вода и други
стоки от първа необходимост се координират с Щаба за ИОПЗБ и кметовете на
населени места от съответното кметство.
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11.1.3.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,
определящо най-необходимото за нуждаещите се.
Длъжностното лице от общинската администрация, определящо найнеобходимото за нуждаещите се е Заместник кмета.
11.1.4. Ред за извършване на спешни доставки след бедствие.
Редът за извършване на спешни доставки на лекарства, храни и дрехи след
бедствие се определя в зависимост от степента на пораженията , от това какви са
пораженията, пострадалите ранени и климатичните условия. Решение за
доставяне се взема от Кмета на общината.
11.1.5. Отговорни лица за доставките и разпределението им.
Отговорно лице за осигуряване на доставките и разпределението им е
Заместник кмета.
11.2.Външно за общината подпомагане
11.2.1.Ред за изготвяне на заявките / исканията
Реда за изготвяне на заявките се определя в зависимост от нуждите
породили се след възникване на бедствието, климатичните условия и местата за
настаняване.
Приоритетно ще се изготвят заявките за стоки от първа необходимост.
11.2.2. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за
изготвянето на заявките
Длъжностното лице от общинската администрация,
отговорно за
изготвянето на заявките е Заместник кмета и Дирекция „ИПХД“
11.2.3.Определяне на местата в областа за изпращане на заявките.
Заявките се изпращат до Щаба за ИОПЗБ на Община Лясковец
11.2.4.Определяне местата в общината за получаване на помощите
Мястото където ще се получават пристигнали помощи от други общини,
БЧК, фондации и чужбина е Дирекция “Икономическа политика, хуманитарни
дейности ” към общината , където се изготвя списък на пристигналите помощи.
11.2.5.Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на
подпомагането.
Отговорни длъжностни
лица за разпределението, раздаването и
отчитането на пристигналите помощи са специалистите от звеното за подпомагане
към общината под непосредственото ръководство на Заместник кмета. Същите
изготвят списъци на пристигналите помощи , разпределят ги според нуждите на
нуждаещите се и ги раздават срещу подпис.
11.2.6 Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,
координиращо външното и вътрешно подпомагане.
Координирането на дейностите по вътрешното и външно подпомагане се
осъществява от Заместник кмета.
12.Прилагане, преглед и актуализация на плана на общината
12.1 Начин за проиграване на плана
Ежегодно общинската администрация съвместно със силите на единната
спасителна система, доброволните формирования, силите и средствата на общината
планират и проиграват предварително зададени теми от настоящият план.
12.2. Длъжностни лица отговорни за преглед на плана
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Отговорни за прегледа на плана са съответните длъжностни лица по
направления , които донасят периодично по тримесечия за настъпили промени в
обстоятелствата касаещи настоящия план .
12.3. Участвуващи в проиграването на плана
В проиграването на плана участвуват ръководството на общината,
силите на единната спасителна система, доброволните формирования, силите и
средствата на общината.
12.4 Ред за актуализация на плана.
Плана се актуализира всяко
тримесечие или при настъпване на
съществени изменения , като промените извършени в него се отразяват в листа за
отразяване на направените актуализации.
13.Финансово осигуряване на плана.
Разчета за необходимите финансови средства за осигуряване на плана е
представен в Приложение № 25
ІV.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин
на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с
областните и национални структури за справяне с бедствията /ОЦ на
РДПБЗН/.
1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при
бедствия.
Общинския съвет по сигурност се привежда в готовност - 30 мин.от
подаването на сигнал "БЕДСТВИЕ" в работно време и 60 мин.от подаване на
сигнала в извън работно време.Членовете на ОбщСС заемат работните си места в
залата на общината стъкмени и осигурени с пособия и справочни материали.
Кмета на общината (секретаря) проверява наличието на членовете на ОбщСС , след
което ги запознава с обстановката и иска от специалистите членове на ОбщСС
предложения за мерки за защита на населението , животните и растенията както и
мерки за работа в условия на повишена радиоактивност .
В случай че на територията на общината има разпилени или изтекли
радиоактивни вещества при възникнала промишлена авария за добиване на точна
и вярна информация и за непосредствено ръководство на СНАВР в района на
бедствието се изпраща оперативна група в състав в зависимост от конкретната
обстановка.
Непосредствено ръководство на СНАВР в района на бедствието /"място на
намеса"/ се изпълнява от ръководител на място съгласно чл. 31 от ЗЗБ.
Секретаря на ОбщСС изисква от БТК изграждане на преките канали за
свръзка с дежурния по Обл.СС -В. Търново.За нуждите на оперативната група се
придава за ползуване микробус ДК № ВТ 90 – 84 АТ. Поемат се директните канали
за връзка с Областта и МВР в залата на съветника. УКВ /мрежата на “ОЦ”/ се
изгражда за непосредствено ръководство на СНАВР. Определените сили,средства и
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формированията на РДПБЗН се привеждат в готовност от Ч+2.00 до Ч+4.00.
Сборно място за явяване на обектовите формирования е в районите на съответните
обекти.
Командирите на формирования проверяват личния състав
и техниката, получават задачи за изнасяне към района на бедствието за извършване
на СНАВР.
Членовете на Щаба за ИОПЗБ след получаване на Указанията и задачите за
изпълнение от Кмета на общината, всеки в рамките на своята компетентност и
законосъобразно привеждат в готовност своите сили и им поставят конкретни
задачи според създадената обстановка за провеждане на СНАВР в района на
бедствието.
1.2. Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия
ОбСС осъществява управлението на СНАВР от предварително оборудвано
работно място-зала на съветника в общината, или от оборудван изнесен ПУ.
Със Заповед Кмета на общината се създава Щаб за ИОПЗБ. В състава на
Щаба се включват ръководители и специалисти от общинска администрация, от
ведомствата, управленията и фирмите експлоатиращи инфраструктурата:
Заседанията на щаба се организират от Експерт “УК и ОМП” в общината
по разпореждане на Кмета на общината.
1.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при
бедствия:
Силите и средствата за реагиране и ликвидиране на последиците при
бедствия включват:
Силите на Единната спасителна система в състава на която са , щатните
сили на РД”ПБЗН” в лицето на Група за Аварийно Спасителни Дейности –Г.
Оряховица, РС”ПБЗН”- Г.Оряховица и ЦСНМП - Г. Оряховица
1.3.1. Сили и средства за реагиране на застрашените обекти / търговски
дружества, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел/
Разчет на силите в Община Лясковец
Формирование
бр
ГГ /гасачески групи/
6
АГ В и К
1
АГ Енерго - про
1
АГ Овергаз Север
1
АГ Винпром Лясковец
1
АГ Екстрактойл(Кехлибар)
1
Полиц. участък
1
Общо:
12

души
53
15
6
6
8
5
10
103

1.3.2. Доброволни формирования
Доброволното формирование на общината е в състав от 15 души.
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1.3.3. Сили и средства на общината
За участие в СНАВР се привлича инженерна, автомобилна и
специализирана техника от регистрираните в общината собственици юридически и
физически лица в състав съгласно Приложение № 15
1.3.4.Сили и средства на
държавните структури, разположени на
територията на общината .
Към настоящия момент сили и средства от държавните структури на
територията на общината функционират само силите на Полицейски участък Лясковец Приложение № 5А
1.3.5.Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и
юридически лица с нестопанска цел
На територията на общината действуват следните аварийни групи:
- Аварийна команда “В и К”
- Аварийна група – “Енерго - про”
- Аварийна група на “Овергаз Север“ЕАД Г. Оряховица
1.4.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън
територията на общината.
Реда и начина за привличане на допълнителни сили разположени извън
територията на общината се определя от Регионална дирекция “ПБЗН” -В.
Търново – чрез ОЦ по искане на Кмета на общината.
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV
Източниците за финансиране по плана за защита при радиационна авария и
радиоактивно замърсяване на територията на община Лясковец са общинският
бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет.
Когато финансирането на дейностите при радиоактивно замърсяване е за
сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно
чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за
изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените
средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения
на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет
на Република България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на
неотложни аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени
НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система,
участвали в дейностите – кметът на общината подготвя искане на средства от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на
разходите).
VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ
НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Координацията на съставните части на Единната спасителна система в
Област В. Търново се осъществява чрез Оперативния център на Регионална
дирекция на Пожарна безопасност и защита на населението – В. Търново.
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Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникнала радиационна авария;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система
и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна
процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и
населението при възникнала радиационна авария и опасност от радиоактивно
замърсяване на територията на областта;
4. По искане на ръководителя на място организира включване на
предвидените в плана съставни части на Единната спасителна система, както и на
допълнителни сили и средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се
записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от Единната спасителна система се
осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и
Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област В.
Търново.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията
между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи в района на радиоактивното
замърсяване. Ръководител на място е Директора на РД "Пожарна безопасност и
защита на населението" В. Търново, или оправомощено от него длъжностно лице.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия,
назначен със заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и
осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския
щаб са:
. Набира, анализира и обобщава информация за ситуацията в общината;
. Изготвя оценка на щетите;
. Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от
компетенциите;
. Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината:
подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на
подчинените структури и координира изпълнението на решението;
. Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след
съгласуване с кмета на общината.
VІІ. 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
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1. Система за оповестяване /предупреждение/:
При възникване на промишлена авария или при получаване на сигнал за
възникнала такова, на територията на общината дежурния по Общински съвет по
сигурност оповестява:
- Кмета на общината
- Заместник кмета
- Секретаря на общината
- Експерт „УК и ОМП“
- дежурния по Обл.СС –В. Търново
- Членовете на ОбщСС
По решение на Кмета на общината се оповестяват и привеждат в готовност
членовете на Щаба за ИОПЗБ и ръководствата на фирмите и обектите, кметовете
на населени места със сигнал"БЕДСТВИЕ", посредством мрежата на мобилните
оператори , БТК.
Дежурния по ОбщСС изготвя и предава донесения до дежурния по ОблСС
- В. Търново за промишлената авария по установените форми за донесение.
Кметовете на населени места и ръководителите на фирми оповестяват и
привеждат в готовност подчинените си органи, стъкмяват и окомплектоват същите
с материали, инструменти и транспорт съгласно стъкмителните таблици и ги
подготвят за провеждане на СНАВР.
По решение на Кмета на общината,дежурния по ОбСС оповестява
оперативните дежурни на РС”ПБЗН”, РУП и дежурния в ЦСМП, за привеждане в
готовност при необходимост на силите и средствата (тел. 112).
1.1. Налични системи за оповестяване/предупреждение.
На настоящия етап се ползва изградената система за оповестяване ТКО от
системата
АСО
осигуряваща
връзката
от
МВР
до
областта
и
общината.Оповестяването на членовете на Щаба за ИОПЗБ, ръководствата на
фирмите и обектите и кметствата се извършва по телефон на БТК и чрез мобилните
оператори.
Оповестяването на населението се извършва със сиренно-оповестителната
система от електрически сирени С-40, а в населените места където няма
монтирани такива с ръчни сирени.
Използува се и местната радиоуредба чрез отнемане сигнала на
Общинското кабелно радио
1.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им:
Оповестяването на населението от града чрез сиренно-оповестителната
система се извършва от дежурния по ОбщСС чрез задействане на същата от
дежурната стая , а за селата и там където няма електрически сирени– от кметовете
на населени места с ръчни сирени.
1.2.1. При получено предупреждение
Дежурния по ОбщСС оповестява Кмета на общината , Секретаря , Експерт
„УК и ОМП ” и действа по указания на Кмета на общината.
1.2.2. За оповестяване на:
А. Органите за управление
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Оповестяването на органите за управление в общината се извършва чрез
телефони на БТК и мобилните оператори. По същия начин се оповестяват и
ръководителите на фирми и обекти и кметовете на населени места.
Б. Щаба за ИОПЗБ
Щаба за ИОПЗБ на СНАВР се оповестява чрез мобилни телефони. При
изграждане на преките канали за свръзка, координацията между щаба и
управлението ще се извършва и по телефони местна батерия ТАП-77.
В. Силите за реагиране
Силите за реагиране се оповестяват и координацията между тях ще се
осъществява посредством мобилни телефони.
Г. Населението
Информация за населението се подава от:
- БHР и БHТ с предварителни данни за степента на на възникналата авария
в общината по ОКР, кабелна телевизия и с подвижни средства на МВР и РДПБЗН.
- Дежурния по ОбСС - за спешни съобщения чрез отнемане сигнала на
ОКР чрез подсистема СР 70 в дежурната стая на общината .
Оповестяване за видовете опасности при възникнала вторична опасност от
сиренната система за застрашените райони.
Hай - решаващо за по нататъшния успешен ход на дегазацията и защитата
на населението и селскостопанските животни е първоначалното информиране за
мерките за работа в условията на повишено замърсяване (обгазяване):
1.Местата за изнасяне (евакуиране) извън обгазените райони без допускане
на паника и задръстване на пътищата.
2.Пунктовете за събиране на пострадали и оказване на медицинска помощ.
3.Полицейските постове за възстановяване на обществения ред.
4.Инструкция за поведение на населението при създадената обстановка.
5.Ред и начини за привличане на работни групи от доброволци в помощ на
СHАВР водени от щатни сили на МВР, РД”ПБЗН” , РС “ПБЗН” и др.
VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА
СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И
ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
1.Сили на основните части на Единната спасителна система
№
1

2

Наименование
ОД на МВР – РУП – Г. Оряховица
- ПУ гр. Лясковец (Разчет на
силите и средствата –
Приложение №…..)
РДПБЗН – МВР – РС „ПБЗН“ – Г.
Оряховица

Личен състав
(брой)
8
( + …. При
необходимост)

Техника
(брой)
1
( +…..При
необходимост)

7-8 д. на
смяна(при
необходимост
действат – 6 д.)

5 (при
обстановка
действат – 2
бр.)

20

3

РДПБЗН – МВР - Група аварийноспасителни дейности – Г. Оряховица

4

Център за спешна медицинска помощ
– клон Г. Оряховица

31 (на смяна 7 д. 13 ( при
; при обстановка обстановка
действат – 6 д.)
действат 3 бр. в
зависимост от
бедствието)
2 екипа
2 бр.

Разчета на силите и средствата на държавните структури, разположени на
територията на община Лясковец (ПУ –гр. Лясковец) е даден в Приложение
№5.
2.Специализирани сили на министерства и ведомства
№
1
2
3
4
4
5
6
7
8

Наименование
РИОСВ – В. Търново
РЗИ – В. Търново
ОД „Безопасност на храните „ – В.
Търново
БЧК – В. Търново
МБАЛ – В. Търново
МБАЛ – Г. Оряховица
Енерго Про Мрежи ЕАД –( РОЦ – Г.
Оряховица – подразделение Лясковец)
ВиК „Йовковци“ООД – В. Търново
(район Лясковец)
Виваком – за областта

Личен състав
(брой)

Техника
(брой)

4

4

12

10

2 екипа

6 бр.

Личен състав
(брой)
15
8

Техника
(брой)
3
3

3.Сили и средства на община Лясковец
№

Наименование

1
2

Доброволно формирование
Изборни и ръководни длъжности, които
имат задължения при възникване на
бедствия:
Кмет на община, зам. кмет, кметове на
населени места, секретар на община.
Служители в Дирекция „БФПИОГС“ –
32 души. Задължения при възникване
на бедствия имат:
Директор на Дирекция, началник отдел
„БФПИО“, старши счетоводител,
експерт „УК и ОМП“,главен

3

12

21

4

5

6
7
8
9

специалист ТРЗ, главен специалист
„ЧР“ – домакин,старши експерт
обществени прояви, началник отдел
„МП“, старши инспектор „МП“, главен
специалист „МП“,началник отдел
ГРАО, главен специалист ГРАО .
Служители в Дирекция „ТУОСЕИ“ 21
души. Задължения при възникване на
бедствия имат: Директор на Дирекция,
главен специалист – еколог, старши
специалист КДС, главен специалист
БКД, главен специалист АС,
изпълнител охрана -2 души.
Членове на общинския щаб – 17 души,
от които външни експерти,
представители на териториални органи
на изпълнителната власт и на местни
организации: РУП (ПУ), РС“ПБЗН“,
ВиК, Енерго Про Мрежи,
общопрактикуващи лекари - души,
Общинско предприятие БОП – 11
души.
Дейност „Отбранителномобилизационна подготовка“ (техници
на пункт за управление)
Дейност „Отбранителномобилизационна подготовка“
(денонощни дежурни)
Дейност „Други дейности по БКС“ .
Задължение при бедствия има : огняр

7

5

4

9

1

2
5
1

3.1Автомобили на община Лясковец
№
1
2

3

Наименование
Леки автомобили (4+1 места):
-Шкода Октавия, рег. №ВТ 4141 АР
-Ситроен, рег. №ВТ 1414 АМ
Леки автомобили (9 места):
-Ситроен Джъмпер – 29, рег.№ВТ 9084
АТ
-КИА ПРЕЖО, рег.№ВТ 1441 АМ
Товарен автомобил:
-Ивеко Даили – 3.5 т. , рег.№ВТ 1917

Забележка
брой
3

10 места

2

18

1

5

22

4

ВТ
Ремарке

1

3.2.Уреди, съоръжения и имущество, които могат да се използват при
провеждане на СНАВР.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Техника и имущество
Моторна водна помпа „Субару“
Моторен трион „Щил“
Електически фенер
Шланг 38 мм 17 бара
Смукателен маркуч
Гръбна пръскачка
Кофа за вода – 10 л.
Лопата крива
Брадва
Кирка
Мотика
Тупалка гумена
Съдове за питейна вода – 5 л.

брой
1
1
3
1
1
1
2

10

Забележка
за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ
за ДФ
за ДФ
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
за ДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр
заДФ/ГГр

4.Сили и средства на юридически и физически лица в общината
Списък на физическите и юридическите лица, които разполагат с
техника за извършване на СНАВР е представена в Приложение № 15
IХ.Време за готовност за реагиране:
. На основните сили на Единната спасителна система – до 3 (три) минути
след
получаване на сигнала.
. На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60
(шестдесет) минути след получаване на сигнала.
. На доброволното формирование към общината– до 60 (шестдесет) минути
след
получаване на сигнала.
. На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за
участие в
НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.
Изготвил:
Стефан Бошнаков
Експерт „УК и ОМП“
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ПРИЛОЖЕНИЯ
КЪМ
Плана за защита при бедствия
В
Община ЛЯСКОВЕЦ

2015 г.

№
по
ред

Наименование на приложението

1
1

2
Вероятна обстановка при бедствия и аварии на територията на
Община Лясковец (в общия план)
Вероятна обстановка при бедствия и аварии на територията на
град Лясковец (в общия план)
Демографска характеристика на общината (в общия план)
Баланс на земята (в общия план)
Схема на оповестяване на Щаба за ИОПЗБ
Телефонен указател за оповестяване на дл. лица от ЩИОПЗБ
Схема на оповестяване на съставните части на ЕСС
Разчет на силите и средствата на държавните структури,
разположени на територията на община Лясковец
Схема за оповестяване на обекти по чл.35 и по чл.36 от ЗЗБ,
разположени на територията на община Лясковец
Справка за пътната мрежа в община Лясковец (в общия план)
Транспортни връзки на територията на община Лясковец
Таблица на населението на община лясковец по настоящ адрес,
възрасти пол към 02.02.2015 г. (в общия план)
Регистър на обектите от критичната инфраструктура на община
Лясковец
Справка за разрушения и конструктивни повреди на сграден
фонд и загуби сред населението при земетресение от 8-ма
степен по скалата на МШК в община Лясковец
Справка на сгради за масово пребиваване на хора в община
Лясковец
Сгради с обществено предназначение на територията на община
Лясковец
Решение №316 по протокол от заседание на ОбС, проведено на
30.05.2013 г. –за приемане на Разчет за евакуация и
разсредоточаване при силни земетресения на територията на
община Лясковец (отделна Папка)
План за осигуряване и раздаване на ИСЗ на населението в
община Лясковец (отделна папка)
Справка за свлачище с. Джулюница,Община Лясковец(отделна
папка)
Списък на язовирите в Басейнова дирекция Дунавски район –
Община Лясковец
Справка за техническите параметри на язовирите публична
общинска собственост на територията на община Лясковец
Справка за актуваните водни обекти – публична общинска
собственост на територията на община Лясковец
Списък на дигите на територията на община Лясковец
Схема на ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС
Списък за оповестяване на Щаба за изпълнение на общинския
план за защита при бедствия с ПИН
Списък за местонахождението, вида на сирените и

2
3
4
5
5А
6
6А
7
8
8А
9
10
10А
10Б
10В
10Г

11
12
13
13А
13Б
13Г
14
14А
14Б

вид

брой
страници

3
карта

4
1

карта

1

схема
карта
схема
таблица
схема
таблица

1
1
1
1
1

таблица

1

таблица
схема
таблица

1

таблица

4

таблица

2

таблица

2

списък

1

папка

по опис

папка

по опис

папка

по опис

таблица

2

таблица

2

таблица

3

таблица
схема

1
1

таблица

1

таблица

1

отговорниците за задействане на територията на община
Лясковец
15 Разчет на силите и средствата в община Лясковец
16 Списък на операторите на енергоснабдителни мрежи, ВиК и
основни институции за взаимодействие при бедствие или авария
на територията на община Лясковец
17 Списък на доброволците от доброволното формирование на
община Лясковец с адреси и телефони
17А Списък за оповестяване на гасаческата група за гасене на горски
пожари в землището на гр. Лясковец
17Б Справка за специализираните групи за гасене на горски пожари
на територията на Община Лясковец (заповеди)
18 Разчет за необходимостта от хранителни продукти, вода,
лекарствени средства и медицински изделия на 1(един) човек за
3(три) дни
19 Схема на оповестяване при земетресение и радиационна авария
на територията на община Лясковец
20 Схема на оповестяване при наводнения на територията на
община Лясковец
21 Схема на оповестяване при снегонавявания на територията на
община Лясковец
22 Схема на оповестяване при пожари на територията на община
Лясковец
23 Карта на най-опасните сеизмични зони на територията на
Република България
24 Списък на обектите използващи в производствения процес и
съхраняващи на територията си взривоопасни, пожароопасни и
токсични вещества
25 Разчет на необходимите финансови средства за осигуряване на
общинския план за защита при бедствия
(25А;25Б;25В;25Г;25Д;рекапитулация)
26
План за провеждане на СНАВР при наводнения (част
наводнение)
27
План за провеждане на СНАВР при земетресения (част
земетресение)
28
План за провеждане на СНАВР при радиоактивни замърсявания
(част радиоактивно замърсяване)
29
План за провеждане на СНАВР при снегонавявания,
обледявания, свлачища и пожари (част снежни бури,
снегонавявания и обледяване)
30
План за провеждане на СНАВР при възникване на промишлени
аварии (част промишлени аварии)

Изготвил:
Стефан Бошнаков
Експерт „УК и ОМП“

таблица
таблица

1
1

таблица

1

таблица

1

заповеди

6

таблица

1

схема

1

схема

1

схема

1

схема

1

карта

1

списък

1

разчет и
таблици

7

карта

1

карта

1

карта

1

карта

1

карта

1

№
по
ред

Наименование на приложението

1

2
Вероятна обстановка при бедствия и
аварии на територията на Община
Лясковец
Вероятна обстановка при бедствия и
аварии на територията на град
Лясковец
Таблица на населението по постоянен и
настоящ адрес към 01.06.2008 г. в
Община Лясковец
Баланс на земята към 01.06.2008 г. в
Община Лясковец
Таблица за язовирите в Община
Лясковец
Справка за характеристиката и
прогнозата на пораженията при разлив
на потенциално опасни реки и язовири в
Община Лясковец
Справка за пътищата на територията на
Община Лясковец
Транспортни връзки на територията на
Община Лясковец
Карта на най-опасните сеизмични зони
на територията на Република България
Справка за свлачище с. Джулюница
Община Лясковец
Вероятна обстановка на територията на
Република България при обледяване
Схема на газификацията на гр.
Лясковец, водопровод и канализация

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

вид

в
основе
н план
стр.

земетре
сение

навод
нение

билоги
чно
зам.

снегон.
обледяв
аяне

авари
я
АЕЦ

пожар

пром.
аварии

терор
истич
ен акт

3
карта

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

11
1

12

карта

1

таблица

1

1

1

1

1

1

1

1

таблица

1

таблица

1

1

справка

1

1

справка

1

1

1

1

карта

1

1

1

1

карта

1

1

справка

1

1

карта

1

карта

2

1
1

13
14
15
16

17
18

19
20
21

22
23
24

Схема на евакуация на населението от
зоната за аварийно планиране при
авария в АЕЦ “Козлодуй”
Списък на обектите от критичнатая
инфраструктура на Община Лясковец
Справка за сградите за масово
пребиваване на хора в Община
Лясковец
Списък на техниката от националното
стопанство,
която
може
да
се
мобилизира при бедствия и аварии в
Община Лясковец
Справка на наличните сили и средства в
Полицейски участък Лясковец при
бедствия, аварии и катастрофи
Справка за силите и средствата за
провеждане на СНАВР при
Е. ОН България мрежи на територията
на Община Лясковец
Списък на техниката на В и К
“Йовковци” район Лясковец при БАК
Списък на аварийната руппа на В и К
“Йовковци” район Лясковец при БАК
Списък на необходимите материали в
склада на В и К “Йовковци” район
Лясковец за действие при БАК
Справка за организираните групи за
гасене на горски пожари на територията
на Община Лясковец
Вероятна обстановка на крупни
потенциално опасни химически обекти
на територията на Република България
Финансово осигуряване на плана за
защита при бедствия

карта

2

списък

4

1

справка

4

1

списък

1

1

1

1

справка

1

1

1

1

справка

2

1

списък

1

1

1

1

списък

1

1

1

1

списък

1

1

1

1

справка

1
1
1

1

карта

1

справка

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

38
39
40

2
Телефонен указател за оповестяване
Схема за евакуация на населението от
зоната за аварийно планиране
Таблица за сигналите на “Гражданска
защита” и средствата за предаването им
Европейска макросеизмична скала
Скала на Рихтер
Скала на Медведев-Шпонхоер-Карник
Атомни централи в света към 1995 г.
Атомни централи близо до България /до
600 км./
Критерии за определяне степента на
опасност при авария с радиоактивен
източник или ядрен материал
Радиометрична аппаратура за откриване
на различни типове източници
Списък на постовете за радиационно
наблюдение
и
оповестяване
на
Гражданска защита на територията на
Великотърновска Област
Основна структура на Скалата на INES
Критерии за изземване, заместване на
храни и питейна вода, замърсени с
радионуклиди
Дозови критерии за вземане на решение
за защита на населението
Препоръки за действие и поведение на
населението на територията на страната
при обща авария в АЕЦ
Санитарно-хигиенни мероприятия на
територията на страната при обща
авария в АЕЦ
Провеждане на контрол на хранителни

3
указател
карта

4
3
1

1
1

таблица

2

1

скала
скала
скала
справка
справка

1
2
1
1
1

1
1
1

справка

1

1

справка

1

1

справка

1

1

скала
справка

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
препорък
и

4

1

мерки

1

1

таблица

2

1

1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

продукти при радиационна авария
Йодни таблетки – инструкция за
употреба
Ред за оповестяване и сигнали
Потенциално опасни обекти в Р.
България
Списък на потенциално опасените
обекти в Община Лясковец
Аварийна картичка на потенциално
опасен обект “ЕКСТРАКТ ОЙЛ” ООД
гр. Лясковец
Заливни зони в Р.България
Списък на пунктовете за мониторинг на
повърхностните води
РИОСВ В. Търново – ресурси
Специализирани
формирования
но
МОСВ
Специализирани формирования на БЧК
на национално и регионално ниво
Специализирани
формирования
на
“ИАП”
Търговски
дружества
за
пътно
строителство и ремонт
Специализирани медицинские кипи за
оказване на помощ при бедствия, аварии
и катастрофи
Всичко:

инструкц
ия
таблица
карта

3
1
1

1

списък

3

1

справка

3

карта
списък

1
3

списък
списък

1
1

списък

1

списък

1

1

списък

1

1

таблица

2
82

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

