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СЪКРАЩЕНИЯ

АЕ

Авариен екип

АКРРДС

Административен

контрол,

регионално

развитие

и

държавна

собственост
АПОФУС

Административно правно обслужване, финанси

и

управление на

собствеността
БЧК

Български червен кръст

ГД”ПБЗН”

Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”

ГСМ

Гориво смазочни материали

ЕЕНСП

Единен европейски номер за спешни повиквания

ЕСС

Единна спасителна система

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

НКЩ-МС

Национален кризисен щаб към Министерски съвет

ОА

Областна администрация

ОСС

Областен съвет за сигурност

ОбСС

Общински съвет по сигурност

ОЦ

Оперативен център

Група СД

Група спасителни дейности

ОД на МВР

Областна дирекция на МВР

ОУ”ПБЗН”

Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”

РВМС

Регионална ветеринарно-медицинска служба
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РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИОСВ

Районна инспекция по околна среда и води

РСПБЗН

Районна служба пожарна безопасност и защита на населението

РУ на МВР

Районно управление на МВР

СБАЛББ

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести

СБАЛВБ

Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести

СБДПЛР

Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация

ТЗ „ГРАО”

Териториално звено „Гражданска регистрация и административно
обслужване”

ХМС

Хидрометеорологична станция

ЦСМП

Център за спешна медицинска помощ

ВЪВЕДЕНИЕ
Пожарът е неконтролируемо горене във времето и пространството, свързано
със заплаха за собствеността, живота и здравето на хората. Като стихийно бедствие
за областта е особено характерен в големите горски и полски масиви.
Горският фонд заема 928,5 кв.км /близо 50 %/ от територията на областта
/2394,2 кв.км/, което по общини е:
- община Брезник –

108,9 кв.км.

- община Земен –

138,5 кв.км.

- община Ковачевци –

48,2 кв.км.

- община Перник –

168,6 кв.км

- община Радомир –

147,7 кв.км.

- община Трън -

316,6 кв.км.

На територията на Пернишка област пожари могат да възникнат в редица
високопланински

и

трудно достъпни

горски

масиви

с нанасяне на огромни

материални и екологични щети: В община Перник - планина Витоша, в районите на
хижа Селимица, с.Рударци, с.Кладница, с.Боснек, с.Чуйпетлово, Ловна резиденция
“Витошко”; планина Голо Бърдо в районите на кв.Калкас, Профилакториума, хижа
“Славей” и кв.Бела вода; планина Люлин в районите на селата Драгичево, Големо
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Бучино, Люлин, Дивотино; планина Вискярска в районите на селата Вискяр, Расник
и Радуй; В община Брезник-Бърдото, Вискярска планина в районите на селата Гоз,
Бабица и Арзан; планина Гребена в районите на селата Красава, Завала, Видрица,
Муртинци

и

Билинци,

Букова

глава,

Остри

връх,

Горна

Секирна-Душинци,

Станьовци-Долна Секирна, Гигинци, Непразненци, целите общини Земен, Ковачевци
и Трън. Основна част от горските масиви са с иглолистни гори.
Масови полски пожари могат да възникнат в полските масиви на всички
общини в областта.
І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОТ МАСОВИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ.
1.

Възстановяване/изграждане

на

съоръжения

–

държавна

собственост.
На територията на областта няма обекти и съоръжения, които се нуждаят от
възстановяване или ново изграждане за намаляване на последствията от масови
горски и полски пожари.
2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни
обекти и съоръжения, имащи отражение върху повече от една община няма обекти, свързани със защитата при масови горски и полски пожари, чието
състояние изисква експертиза.
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

ранно

предупреждение

и

оповестяване.
Изградена

е

Национална

система

за

оповестяване при бедствия (НСРПОБ) на територията на Република България.
НСРПОБ се състои от :
1.Система

за

ранно

предупреждение

и

оповестяване

на

органите

на

изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система;
2. Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.
Поддържа

се

и

територията на областта

старата

автоматизирана

система

за

оповестяване

на

базата на Техническия комплекс за оповестяване

/ТКО/ в дежурните стаи на областен и общинските съвети за сигурност.
Оповестяването на ръководните органи, екипите на единната спасителна
система и населението за видовете опасности чрез тази система се осъществява от
дежурния по Областен и Общински съвети за сигурност с използване на мрежите на
обществените далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна
услуга (телефоните и телеграфните канали на БТК - ЕАД), БНТ, БНР. Информацията
за гласов обмен се дублира и по радио канал в КВ и /или/ УКВ диапазона.
5
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

Оповестяването

на ръководните органи и екипите на единната спасителна

система се извършва чрез НСРПОБ, а на населението - съгласно таблицата за
сигналите за бедствия и средствата им за предаване.
Техническата база /аналогови канали за комуникация, остаряла елементна
база и апаратура/ на съществуващата система е с изтекъл експлоатационен ресурс,
не подлежи на модернизация и не може да се използва за интегриране в
съвременната

комуникационно-информационна

система

за

наблюдение,

ранно

предупреждение и оповестяване.
Техническия комплекс за оповестяване не подлежи на модернизация и
интегриране в съвременната комуникационно – информационна система, поради
несъвместимастта на аналогивите канали в съвременните цифрови комуникационни
канали.

3.2.

Набелязване

на

конкретни

системи

за

изграждане

или

модернизация.
Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия
НСРПОБ в област Перник не е изградена в частта ранно предупреждение и
оповестяване на населението. Необходимо е да се оборудва /хардуерно, софтуерно,
крайни акустични устройства (сирени), ретранслаторни станции и радио мрежи/ в
Оперативния център ОЦ.
3.3. Длъжностни лица от териториалните структури на министерства и
ведомства за осъществяване на дейността.
Областен управител, ОУ “ПБЗН”, териториално звено на “БТК” АД, мобилни
оператори на територията на областта, ЦСМП, РСПБЗН, ОДМВР и други.

4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.
4.1. Отговорни длъжностни лица от областната администрация за
организиране и провеждане на обучението.
Обучението на органите за управление – Обучението на Областния съвет за
сигурност и Областния щаб при възникване на масови горски и полски пожари се
организира от областния управител. Непосредственото ръководство на обучението
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се осъществява от заместник областния управител, отговарящ по въпросите на
защитата.
Обучението се осъществява чрез:
- изучаване на функционалните задължения от членовете на органите за
управление;
- изучаване на плана за защита при масови горски и полски пожари и
отговорностите на отделните институции;
- провеждане на тренировки по усвояване на плана – по привеждане в
готовност на съответните органи; по оценяване на конкретни обстановки и вземане
на

решения

за

възстановителни

провеждане
работи;

на

по

защитни,

локализационни,

материално-техническото

спасителни

осигуряване

и
на

мероприятията и други;
- провеждане на учения за усвояване на плана.
Обучението на силите за реагиране се организира и провежда от самите
институции, към които са изградени.
- Силите от Единната спасителна система – на ОУ ПБЗН- Перник и Центъра за
спешна помощ се обучават чрез:


курсове за подготовка и преподготовка в специализирани центрове и



преминаване на обучение на различни специалисти от отделните

школи;

формирования в специализирани курсове, провеждани от съответните министерства
и ведомства;


самостоятелно обучение в рамките на

съответните единици по

програми, залегнали в годишните планове;


участие в занятия и учения – международни, национални и областни.

- Силите за реагиране на другите териториални единици се обучават от
самите териториални единици по техни програми.
- Обучението на доброволните формирования се организира от кметовете на
общини.
-

Обучението

на

силите

на

фирми

и

дружества

се

организира

от

ръководителите на самите обекти.
Обучение на населението
Подготовката на работещото население се организира от ръководителите
на самите обекти и учреждения чрез раздаване на информационно – образователни
материали и групово обучение, а също така и провеждане на тренировки и учения.
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Обучението на неработещото население се организира от кметовете на
общини , съгласно инструкция №6 и

чрез излъчване на материали по медиите,

касаещи правилата за самозащита и взаимопомощ при възникване на бедствия.
4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието
между органите за управление, съставните части на Единната спасителна
система и населението при възникване на бедствия.
Ученията се планират, организират и провеждат както следва:
- областни – от областния управител с участието на органи за управление и
сили от единната спасителна система: областни, общински;
- общински – от кметовете на общини с участие на общински органи и сили,
сили от Единната спасителна система и население;
4.3. Източници за финансиране
Обучението на органите за управление, силите за реагиране и населението се
финансира както следва:
- областните органи за управление – от областния управител, чрез планиране
на

средства

в

бюджета

или

искане

на

допълнителни

средства

чрез

Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане /МКВП/ към МС (
при учения и др.);
- общинските органи за управление и сили – от кметовете на общини чрез
собствени средства или със средства чрез МКВП към МС ( при учения, обучение на
доброволните формирования и др.);
- силите на Единната спасителна система – от самите институции, към които
са изградени силите. При участие в учения – от самите организатори на ученията.

5. Дейности за намаляване на риска.
Дейностите за намаляване на риска са насочени към:
- ежегододно Областния управител и кметовете на общини отдават своя
заповед относно летния период и спазването на противопожарните инструкции;
- РС „ПБЗН” провежда срещи и инструктажи с кметовете на населени места и
гасаческите групи за спазване на противопожарните правила и дейността им при
масови горски и полски пожари;
-

организиране

на

прилежащото население

своевременно

оповестяване

и

информиране

на

и даване на своевременни указания за поведение и

действия;
- разработване, поддържане и усвояване на плановете за защита при
бедствия;
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- поддържане в постоянна готовност на основните части на ЕСС за
провеждане на спасителни работи.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.
1. Организация на действията на органите за защита при масови
горски и полски пожари. Начин на взаимодействие между органите на
изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за
справяне с бедствията.
1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за
защита при масови горски и полски пожари.
Ръководството на защитните, спасителните и възстановителни
възникване на

работи при

масови горски и полски пожари на територията на областта се

извършва от областния управител.

Областният управител изпълнява следните задачи:
- обявява бедствено положение на територията на областта или на част от
нея;
- извършва обмен на информация с Националния оперативен център /НОЦ/
на Главна дирекция “ПБЗН” – МВР и може чрез него да привлича допълнителни сили
и средства;
- организира,

координира

и

контролира

процеса

на

подпомагане

и

възстановяване при бедствия;
- координира

защитните,

локализационните,

спасителните

и

възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат
извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал
това.
За изпълнение на горните задачи областният управител създава щаб за
изпълнение на областния план /Приложение №1/.
В щаба влизат ръководни длъжностни лица от областна администрация и
ръководители на институции, имащи отношение по защита при възникване на
масови горски и полски пожари.
1.2. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната
власт и връзки с областните и национални структури за защита при
бедствия.


Щаба организира взаимодействието между органите на изпълнителната

власт и връзките с областните и национални структури за защита при бедствия,
9
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

както и провеждането на локализационните, спасителните и възстановителни
работи.
Координацията на съставните части на единната спасителна система се



осъществява чрез Оперативния център на ОУ “ПБЗН”.
 ОЦ изпълнява следните задачи:
- приема и оценява информацията за възникналите бедствия;
- уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност;
- оповестява органите на изпълнителната власт за възникналите бедствия и
аварии;
- включва допълнителни сили и средства на основната и други съставни
части на единната спасителна система по искане на областния управител, кмета на
община или ръководителя на място.
- предава информации между органите на изпълнителна власт и между
съставните части на единната спасителна система при подготовката за реагиране и
при провеждане на спасителни работи.
Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна



система, участващи в спасителни работи в района на бедствието се извършва от
ръководител на място. Ръководителят на място при масови горски и полски пожари
е началника на ОУ „ПБЗН”- Перник или оправомощено от него със заповед
длъжностно лице.

2. Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и
ликвидиране на последиците при бедствия.
2.1. Сили на основните съставни части на Единната спасителна
система.
Основните съставни части на единната спасителна система в област Перник
са: ОУ ”Пожарна безопасност и защита на населението” ,ОДМВР и Регионален център
за спешна медицинска помощ .

№

Наименование
силите

на

Брой

Лич.

екипи

със-

Телефон за връзка и
Техника

оповестяване

тав

1.

ОУ „ПБЗН”
група “СД”

10

34

ОКИЦ – 60 8112

4

3 бр.специални авт.

0886 404115

РСПБЗН Перник

2

1 бр. – микробус;

Началник ОУПБЗН

РСПБЗН Радомир

1

2 бр. – леки авт.

60 49 07
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РСПБЗН Брезник

1

6 бр. ПП авт.;

РСПБЗН Трън

1

1

РСПБЗН Земен

1

спасителен авт.;

Деж. - 60 27 27

1 бр. автостълба

160

бр.

0888 920 744
аварийно-

МВР 76260

Група СД
605 208
0884 498 581

2.

3.

№

ОД на МВР

6

12

Директор-

Перник

3

Радомир

1

0888 133023

Брезник

1

Деж. – 60 36 64

Трън

1

166, МВР 250

ЦСМП

9

19 бр. линейки:

Директор –

Филиал Перник

4

11

60 4533

Филиал Радомир

1

2

0888 890841

Филиал Брезник

1

2

Деж. 60 4148, 150

Филиал Трън

1

2

Филиал Земен

1

2

Наименование

на

силите

6 бр. леки авт.

48

Брой

Лич.

екипи

със-

60 28 47

Телефон за връзка и
Техника

оповестяване

тав

2.2. Други съставни части на единната спасителна система .
Другите съставни части на единната спасителна система включват сили на:
- общините – доброволни и др. сили;
- териториални структури на министерствата и ведомствата;
- търговски дружества и еднолични търговци;
- гасаческите групи на държавните горски стопанства.
III. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ,
СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА МАСОВИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ
ПОЖАРИ.
1. Системи за оповестяване/предупреждение в областта.
1.1. Системи за оповестяване/предупреждение.
Изградена

е

Национална

система

за

ранно

предупреждение

и

оповестяване при бедствия (НСРПОБ) на територията на Република България.
НСРПОБ се състои от :
1.Система

за

ранно

предупреждение

и

оповестяване

на

органите

на

изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система;
2. Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

11
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

Системата

за

ранно

предупреждение

и

оповестяване

на

органите

на

изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система е
реализирана

чрез

оборудване

/телекомуникационно,

хардуерно,

софтуерно,

мрежово /, инсталирано в работно и технологично помещение в Оперативния център
/ ОЦ / на ОУ ”ПБЗН”. Ранното предупреждение и оповестяването на областно и
общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от операторите в ОЦ по
искане от Областния управител, кмет на засегната община, ръководител на съставна
част на ЕСС или от ръководителят на мястото на намесата и по разпореждане на
началника на ОУ ”ПБЗН „. Оповестяването е изпращане на предварително записано
съобщениие до лица от изпълнителната власт с конкретизиране на събитието

и

указания за действие.
Системата има възможността да оповести за 5 мин до 150 човека.
В област

Перник е изградена и

на Единния

функционира

Националната система

Европейски номер за спешни повиквания – телефон 112.

Повикванията са свързани с оказването на помощ при природни бедствия, аварии,
катастрофи, криминални деяния, терористични актове и необходимостта от намеса
на спешна медицинска помощ.
В съответствие с изискванията на чл. 92 от Закона за далекосъобщенията с
предимство

се

използват

мрежите

на

обществените

далекосъобщителни

оператори, предоставящи гласова телефонна услуга (телефонните и телеграфни
канали на БТК–АД), както и възможностите на радиосредствата за мобилна
оперативна и аварийна сврьзка.
Центърът за аерокосмическо наблюдение е предназначен за подпомагане
борбата с природни бедствия и аварии в национален мащаб разполага с наземни
станции и

набор от хардуерно и софтуерно оборудване за прием и обработка на

аерокосмически

данни

в

реално

време.

Центърът

подпомога

процесите

по

наблюдение, оценка и управления на риска от природни и антропогенни бедствия и
извънредни ситуации. Получените и обработени данни създават възможност за
анализ и вземането на правилни управленски решения при възникнали кризи,
природни бедствия, пожари, свлачища, наводнения, промишлени аварии и други.
Получаваната информация позволява прецизно определяне на риска и щетите при
извънредни ситуации и повишаване ефективността на възстановителните работи.
Преките телефонни линии в областта се планират и изграждат за нуждите на
Националния щаб към МС, Областния съвет за сигурност /Областен щаб/ и
общинските съвети за сигурност /общински щабове/. Линиите се предоставят от БТК
АД с абсолютно предимство и не се заплащат до завършването на спасителните
работи, съгласно чл. 92 от Закона за далекосъобщенията. Останалите органи
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използуват

далекосъобщителните

услуги

на

обществените

далекосъобщителни

мрежи, като съответните оператори съдействат за реализиране на комуникации в
приоритетни абонатни групи.
Радиосвръзката се осигурява чрез предварително разработена схема. В нея са
предвидени радиомрежи с КВ и УКВ радиостанции и радиотелефони от Министерски
съвет до ОСС и ОбСС.
Населението на територията на областта се известява по средствата за масово
осведомяване или чрез озвучителни средства монтирани на автомобилите на ОД на
МВР и ОУ „ПБЗН” .
За даване указания и ръководство на спасителните и възстановителни работи
се използуват мобилни сирени, мегафони и др. средства за озвучаване.
БТК АД отговаря чрез своите органи по места за връзките от абонат до
абонат.

1.2. Отговорни длъжностни лица в областта и функциите им.
1.2.1. При получено предупреждение Оперативния център към ОУ „ПБЗН”
- Перник уведомява органите на изпълнителната власт – областния управител,
кметовете на общини, ръководителите на съставните части на ЕСС. Последните
предприемат мерки за повишаване готовността за защита и реагиране.
Експертът

към

областна

администрация,

отговарящ

за

връзките

с

обществеността организира предупреждението на населението за опасността и
свежда указания за предприемане на мерки за защита и за поведение и действия на
местните медии.
1.2.2. Оповестяване на органите за управление и силите
Оперативнен център:
- уведомява органите на изпълнителната власт – областния управител,
кметовете на общини и ръководителите на институции за постъпилите данни от
разузнаването за мащабите на пораженията.
- докладва в Националния оперативен център на Главна дирекция “Пожарна
безопасност и защита на населението “ – МВР ;
- уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност;
- оповестява допълнителни сили и средства на основните и други съставни
части на единната спасителна система, по искане на областния управител, кмета на
община или ръководителя на място /Приложение № 4/.
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Дежурният по Областен съвет за сигурност оповестява личния състав на
областния щаб по разпореждане на областния управител. /Приложение № 2/
Областният щаб за координация се привежда в готовност чрез СРПОБ.
Личният състав заема работното си място в заседателната зала на областна
администрация и пристъпват към изясняване на обстановката и вземане на решение
за организиране и провеждане на локализационни, спасителни и възстановителни
работи.
Време за привеждане в готовност на Областния щаб за координация:
- в работно време - до Ч + 30мин.
- в извън работно време - Ч + 60 мин.
Дежурните по общински съвет за сигурност оповестяват общинските щабове и
общинските сили и средства по разпореждане от кметовете на общини, за което
докладват на дежурния по областен съвет за сигурност.
КВ-радиовръзка се устройва между ОУ ”ПБЗН”, ГД ”ПБЗН” и подвижни
радиостанции, изнесени до района на поражение. УКВ радиовръзката се използва за
непосредствено управление на спасителните работи и за взаимодействие между
формированията.
Дирекция "Националната система 112" за спешни повиквания включва
центровете за приемане на спешни повиквания към ЕЕНСП – 112, националните
служби за спешно реагиране – Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на
населението”, Полиция, Спешна медицинска помощ и Национален медицински
координационен център. Телефоните на специализираните служби ще работят
паралелно с телефон 112. Обажданията на граждани от областта, свързани със
събития, предизвикани от бедствия ще се пренасочват от центъра в гр. София към
изградения
IV.

Оперативен комуникационно – информационен център на ОУ ”ПБЗН”.
МЕРКИ

ЗА

ЗАЩИТА

НА

НАСЛЕНИЕТО,

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРЕДВИДЕНИТЕ

МЕРКИ.

СРЕДСТВА

И

РЕСУРСИ,

ПРЕДВИДЕНИ

ЗА

ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ МАСОВИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ.
1. Временно извеждане на населението от пострадалите райони.
1.1. Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното
извеждане.
Областният управител

разпорежда извеждането и временното настаняване

на населението, чиито сгради са застрашени от бързо разрастващи се горски и
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полски пожари. Той координира временното извеждане, като в дейността си се
подпомага от работна група в състав:
- директор на дирекция „АКРРДС” в областна администрация;
- директор на дирекция „АПОФУС” в областна администрация;
- директор на ОС на БЧК;
- началник отдел ТЗ „ГРАО”.
- началник група ППД/ или друг представител от ОУ „ПБЗН”
1.2. Случаи, в които се разпорежда временно извеждане от една
община в друга.
Временно извеждане на население от една община в друга се извършва в
следните случаи:
- по-голяма част от общината е засегната

и не е

възможно да проведе

временно извеждане на собствената територия;
- пожара е обхванал повече от една община;
2. Места за временно настаняване на населението от една община в
друга община на областта.
2.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване:
- сгради държавна собственост /Приложение № 7/;
- сгради общинска собственост, хотели и др. сгради;
Предвижда се използване предимно на училища, детски градини, общежития,
хотели, бази за отдих и други.
2.2. Източници за осигуряване на недостигащото оборудване в случаи
на необходимост.
Недостигащото оборудване ще се осигурява от:
- резерв, съхраняван в складовата база на ОУ „ПБЗН”;
- ОС на БЧК – Перник;
- помощи и дарения
За недостигащото оборудване ще бъде изготвена заявка от кметовете на
общини или областния управител до Министерството на вътрешните работи.
3. Определяне на терени във всяка община за разполагане на сили на
Единната спасителна система от други области.
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За всяка община са определени терени, общинска собственост за разполагане
на сили на Единната спасителна система от други области, придадени за участие в
спасителните работи /Приложение № 9/.
4. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински
изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост при повече
от една бедстващи общини.
4.1. Отговорни длъжностни лица, координиращи нуждите от храни,
вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други.
За извършване координация на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други се сформира работна група в състав:
- Зам. областен управител по защитата – ръководител на групата;
- представител от Регионалния център по здравеопазване;
- представител от РЗИ;
- Представител от В и К ООД;
- Представител на БЧК.
4.2. Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни,
вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други.
Оценката на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени
продукти и други се извършва от работни групи, назначени от кметовете на общини.
Те предават данните на Областната работна група за координация, която ги
обобщава и предприема мерки за осигуряването им.
4.3. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински
изделия, лекарствени продукти и други за областта.
Необходимостта от хранителни продукти, вода, лекарствени средства и
медицински изделия на 1 човек за три дни са, както следва:

Хранителни

продукти

Количе-

Лекарствени

Количе-

Медицински

и вода

ство

средства

ство

изделия

Хляб

3 бр.

Антидепресанти

10 табл.

Превързочни м-ли

10 бр.

6 бр.

Антибиотик

10 табл

Шини

3 бр.

Млечни продукти

600 гр.

Аналгетични

10 табл.

Дезинфектанти

100 гр

Колбаси

600 гр.

Спазмолитик

10 табл.

Спринцовки

1

Консерви-месни

Количество

едн.упот.
Захарни изделия

6 бр.

Консерви-зеленчуци

200 гр.

Минерална вода

6 л.

Нитрати

10 табл.
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Хранителните продукти и бутилирана минерална вода ще се осигуряват от
базите за търговия на едро и веригите магазини.
Медицинските изделия и лекарствени продукти ще се осигуряват чрез заявки
до централните бази и от аптечната мрежа в областта .
За необходимостта от други продукти ще се изготвят заявки от общините,
които областната работна група ще обобщава и организира осигуряването им.
Хранителни

продукти,

вода,

медикаменти

и

други

продукти

от

първа

необходимост ще се доставят и с помощи от страната и чужбина.
5. Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост между две и
повече бедстващи общини.
При масови горски и полски пожари не се налага разчистване на пътища.

6. Организация на комуникациите в областта.
6.1. Налични средства и възможности за комуникация /директни
телефонни връзки, обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки,
радио връзка и интернет връзка/ на областта – ОЦ, с директора на
ГД”ПБЗН” – МВР , с общините на областта, със съседните области и населени
места, с длъжностни лица от общините и областта:
 Областен щаб / ОСС/:
- преки телефонни връзки с: Националния щаб, общинските щабове и
потенциално опасни обекти;
- директни телефонни връзки;
- МВР- телефони;
- мобилна телефонна връзка ;
- радиовръзка;
- факс;
- интернет
- връзка с НАМДА
 ОЦ :
- директни телефонни връзки
- мобилна телефонна връзка;
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- радиовръзка;
- факс;
- интернет;
 Дежурен по ОСС:
- директни телефонни връзки;
- МВР телефон;
- радиовръзка;
- ТКО
- телекс;
- факс;
- интернет
6.2. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация
и връзка с околния свят.
При възникване на горски и полски пожари може да се получи:
- прекъсване на проводни връзки;
- разрушаване или авариране на съоръжения на БТК-АД;
- възникване на повреди в клетки на мобилни оператори;
- повреди в ретраслаторите и антенните устройства на УКВ средствата;
- прекъсване на интернет връзката;
- други
Поради тези причини ще

е необходимо да се планира развръщане на

допълнителни и резервни средства:
- развръщане на КВ мобилни радиостанции в района на бедствието.
- използване на сателитни телефони, осигурени от ГД “ПБЗН”- МВР ;
- използване на полева проводна свръзка между подвижните пунктове за
управление и местата за провеждане на спасителни работи.
6.3. Телефонен указател на отговорни институции и длъжностни лица.
За осъществяване на взаимодействие и координация между Областния щаб,
националните структури, териториалните институции, общинските щабове, фирми и
дружества, осигуряващи техника, продукти, имущества и др. при бедствия ще се
използва единен телефонен указател /Приложение № 12/.
6.4. Длъжностно лице от областта, координиращо комуникациите по
време на бедствие.
18
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

Комуникациите ще се координират от Зам. Областния управител, на който са
възложени задачи по защитата при бедствия.
Поддържането на средствата за комуникации за нуждите на Областния щаб
ще се осъществява от ОУ „ПБЗН” – Перник. ОУ „ПБЗН” – Перник ще организира и
развръщането на КВ радиостанциите и полевите проводни свръзки.
7. Законност и ред при повече от една бедстващи общини.
7.1. Длъжностно лице отговарящо за реда и законността в областта.
Заместник областният управител, отговарящ по въпросите на защита при
бедствия ще отговаря за реда и законността в областта. Той ще извършва
координиране и съгласуване

на действията на специализираните органи по

спазването на реда и законността.
Дейността на отговорника ще се подпомага от правния отдел в областна
администрация.
При възникване на бедствия органите на местната власт, териториалните
структури на министерствата и ведомства, юридическите и физически лица са
длъжни да спазват законовата и подзаконова нормативна уредба, с която са им
вменени правомощия и задължения.
При

необходимост

от

следствени

действия,

следствени

екипи

събират

доказателствен материал при образувано производство, извършват провеждане на
съдебно-медицински експертизи (ако е необходимо), задържане на виновни лица,
разпит на свидетели и други действия.
7.2.

Ред

за

координация/съгласуване

на

дейността

на

специализираните изпълнителни органи с длъжностното лице от областта,
отговарящо за реда и законността.
Директорът на ОД на МВР е член на Областния щаб, участва при оценката на
обстановката и вземане на решения за провеждане на защитните и спасителни
работи. Той организира свеждането на задачите пред органите на полицията и
организира изпълнението им. Съгласува и отчита действията си с отговорника по
реда и законността към областна администрация.
При

установяване

престъпления,

на

отговорникът

нарушения
по

реда

на
и

законите,

законността

които
сезира

представляват
органите

на

прокуратурата.
8. Логистика при повече от една бедстващи общини.
8.1. Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката.
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8.1.1. Информация и данни за горски или полски пожар.
Информация и данни за размера на пожара, нанесените щети се събират от
дежурния в ОЦ на ОУ „ПБЗН” – Перник. Последният запознава областния управител
и свежда данните до кметовете на общини и териториалните институции.
Населението се информира за фронта на пожара и за необходимостта от
евакуация

чрез

озвучителни

автомобили на ПБЗН и

средства,

монтирани

върху

специализираните

полицията, от кметовете на кметства или чрез медиите,

когато пожара обхваща голям периметър от територията на областта.
8.1.2. Метеорологично осигуряване.
Метеорологичното

осигуряване

се

организира

с

цел

получаване

на

диагностична и прогностична информация за метеорологичната обстановка и
предоставянето й на органите за управление за оценка на обстановката и
предприемане на адекватни защитни мероприятия.
Органите на Националния институт по хидрометеорология /НИХМ/ издават
краткосрочни прогнози за синоптичната обстановка и неблагоприятните атмосферни
явление за срокове до 6 часа и до 3 денонощия, както и дългосрочни прогнози за 7
и повече денонощия.
Щаба

получава

информация

за

метеорологичната

обстановка

от

Хидрометеорологичната станция в Кюстендил /тел. 078 53069, 53065/ и организира
свеждането й до общинските щабове и териториалните институции. Данни за
метеорологичната обстановка се получават и от

НИХМ – БАН чрез централните

средства за масови осведомяване.

8.1.3. Разузнаване
При възникване на горски и полски пожари разузнаването се осъществява от
районните служби на ОУ „ПБЗН” за добиване на оперативна информация и за
осигуряване на действията на силите за пожарогасене и при необходимост за
извеждане на застрашено от пожара население.
Информация за размера на нанесените щети и пострадалите се допълва от
очевидци и граждани от пострадалите райони.
Разузнаването за осигуряване на динамиката на спасителните работи и
извеждане на пострадали извън засегнатите райони

се извършва непрекъснато и

данните се предават на дежурните в РС „ПБЗН” и в ОЦ, а оттам и в областния щаб
/общинските щабове/ и ГД”ПБЗН”.
Информацията се събира и обработва от областния щаб.
8.1.4. Противопожарно осигуряване.
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Противопожарното осигуряване се осъществява от противопожарните сили
на районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението” и гасаческите
групи

в

държавните горски

стопанства. В

последствие при необходимост

в

противопожарните дейности се привличат противопожарните сили от прилежащите
райони, общинските и обектови противопожарни сили, както и сили от съседни
области.
Те извършват:
- локаризиране и гасене на пожара;
- извличане и оказване на помощ на пострадали в района на пожара;

8.1.5. Осигуряване на обществения ред.
ОД на МВР

и РУ осигуряват отцепване на засегнатите райони и осигуряват

пропусквателни пунктове за аварийните екипи и при необходимост пренасочват
движението по обходни пътища.
8.1.6. Медицинско осигуряване
Медицинското осигуряване се планира и осъществява в пълен обем и в
срокове, съобразно План за медицинско осигуряване на Регионален център по
здравеопазване и се осъществява от:

• Директор на Регионален здравна инспекция
Директорът на РЗИ изпълнява нормативно възложените му функции и
провежда

държавната

координира

здравна

медицин ското

политика.

обслужване

Същият
в

организира

стацион арни

основно

условия

и

и
в

специализирани здравни заведения.

• Център за спешна медицинска помощ - Перник
Центърът извършва:
• Оказване спешна медицинска помощ на пострадали лица.
•

Оказване на специализиран спешен транспорт на пострадали, донори и

органи, кръв, кръвни продукти и апаратура, републикански и районни консултанти
за оказване на спешна медицинска помощ.
Медицинското осигуряване се състои в :
ЛЕЧЕБНО-ЕВАКУАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
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•

При екстремни ситуации на поразените се оказва медицинска помощ, както

следва:
•

долекарска;

•

първа лекарска;

•

квалифицирана;

•

специализирана;

Условие за оптимизиране на извършваните медицински дейности е тяхното
пълно унифициране.
•
до

Долекарска помощ - осъществява се в максимално близо безопасно място

огнището

на

бедствието

при

участието

на

екипи от ОУПБЗН и екипи от

филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/.
•

Първа лекарска помощ - оказва се от екипи на ЦСМП и близките лечебни

заведения.
•

Квалифицирана медицинска помощ - оказва се

в

"Многопрофилна

болница за активно лечение" /МБАЛ/ - Перник, „Специализирана болница за
долекуване,

продължително

лечение

и

рехабилитация"

/СБДПЛР/

-Перник,

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести" -Перник, •
Специализирана медицинска помощ - приближава се до поразените, като МБАЛ и
специализираните болници изпращат в огнището специализирани екипи
токсиколог,
се

терапевт,

извикват

за

хирург,

обслужване

реаниматор
на

и

др.

стационарно

Лекарите

болните

и

-

на разположение
за сформиране на

допълнителни екипи.
•

Високоспециализирана

пострадалите,

като

медицинска

медицинските

помощ

университети

и

—

приближава

националните

се

до

центрове

формират екипи от съответните специалисти за подсилване на местните здравни
структури.
Медицинската евакуация до съответните здравни заведения се осъществява с
транспортни средства на ЦСМП - Перник и неговите филиали, а при необходимост от
неспециализирани транспортни средства или санитарна авиация.
В огнището на разрушение се организират и провеждат строги санитарнохигиенни и противоепидемични мероприятия от РЗИ и РВМС.

РЪКОВОДСТВО ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА
Осъществява се от Областния щаб, общински щабове и щаба към РЗИ Перник по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и
катастрофи.

РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ
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Системата

се

задейства

от

приелия

сигнала

за

бедствието,

който

своевременно уведомява Районната координационна централа на ЦСМП -Перник.
За изясняване на обстановката се организира веднага разузнаване със
санитарна кола на ЦСМП и медицинско лице на мястото на инцидента, което
разузнаване има задача да отговори на следните въпроси:
-

време, час, място на стихийното бедствие;

-

брой и състояние на пострадалите;

-

състояние на местните здравни органи и какви мерки са предприети за

оказване на медицинска помощ;
-

необходима помощ от други здравни заведения и съседни общини, вид и

обем /материали, кадри и up./;
-

какъв е ефекта и резултата от проведените до момента спасителни

мероприятия.
За оказване на медицинска помощ се изпращат незабавно екипи на ЦСМП.
При нужда се сформират още екипи от личният състав на болниците или
другите здравни заведения, които се изпращат на безопасно място в близост до
мястото на инцидента.
За

оказване

на

стационарна

медицинска

помощ

се

включват

при

необходимост всички здравни звена от структурите на областта. При нужда се
разместват и изписват болните, които може да продължат лечение в домашни
условия.
При наличност на обгазяване с опасни концентрации от индустриални
химически вещества и биологични агенти да се призоват и лекари -специалисти.
Привежда

се

и

поддържа

в

постоянна

готовност

кислородната

инсталация,

интубационната техника и апаратурата в отделенията за интензивно лечение на
болничните заведения.
Хоспитализацията на болните се извършва според тежестта на случаите.
При бедствия, аварии, катастрофи и кризи от различен характер незабавно се
докладва на Национален

медицински

координационен център и дежурния в

Министерство на здравеопазването.
При бедствия и аварии, със засягане на здравните заведения, директорите на
същите да организират незабавно с наличните дежурни и /извикан персонал /
защита на болните и персонала и ликвидирането на последствията от бедствието с
цел нормалното функциониране на здравното заведение. При необходимост се
извършва евакуация на болни, персонал и медицинска апаратура, медикаменти и
имущества.
Сградата на МБАЛ гр.Радомир, може да се използва за настаняване на пострадали и
болни при БАК от различен характер на територията на Община
Радомир.
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EВАКУАЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ НА ДИАЛИЗНО БОЛНИ ПО ВРЕМЕ НА ДИАЛИЗА ПРИ
ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ ОТ НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕР
В Отделението за хемодиализа на МБАЛ „Р.Ангелова” АД Перник
евакуацията и оповестяването на персонала става по следния начин:
№
1

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИК

МЯСТО

Съобщение за бедствие –

Ст.сестра

уведомява се директора на

дежурен персонал

и

болницата, кризисния щаб
по

аварии

и

бедствия,

РУПБС и МВР
2

Място

Да се започне незабавна

Зав.отделение

и

евакуация на болните и

дежурен персонал

следват

да

евакуираните

или с чужда помощ през

болни,

най-близкия

нужда

безопасен

С

наличните

гасене/

уреди

при

за

бедствие

пожар/ пожарни кранове,

се

разположат

персонала- самостоятелно

ако

има

профилакториум

изход на безопасно място.
3

където

и

терапевтичен блок.

Инженер,
отговорник п.о. и
дежурен персонал

кофпомпи,
пожарогасители

да

се

ограничи
разпространението

на

пожара.
4

При

пристигане

на

органите незабавно да се

Ст.сестра

и

дежурен персонал

уведомят ако има останали
хора в отделението, като
им

се

окаже

пълно

съдействие.

Ред за действие на персонала
Подържане на непрекъсната връзка с Областния щаб.
8.1.7. Инженерно осигуряване.
Основните усилия на инженерното осигуряване при пожари се насочват за
съдействие на специализираните екипи за направа на просеки, устройване на
пътища, осигуряване на допълнителни количества вода за пожарогасене. За целта се
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привличат сили на транспортни и строителни фирми и формирования на обектите и
ведомствата.
8.1.8. Материално-техническо осигуряване /МТО/.
Областният щаб ръководи, осъществява помощ и контрол на дейността на
общинските

и

кметски

администрации,

участващи

в

спасителните

работи,

изхранването на пострадалите и участващите в спасителните работи сили.
8.1.9. Финансово осигуряване.
Финансирането

на

защитните

мероприятия,

на

спасителните

и

възстановителни работи, локализирането и загасяването на пожарите се осигурява
от държавния, общинските бюджети, и от предоставени дарения и помощи.
За изразходените финансови средства от общините, институциите и фирмите
при

бедственото

положение

се

изготвят

съответните

документи

до

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет за възстановяване на средствата от резерва на Държавния бюджет.
8.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между длъжностните лица,
участващи в логистиката.
Взаимодействието и съгласуването между отделните длъжностни лица и
звена, участващи в логистиката се осъществява от областния и общинските щабове и
от ръководителите на институции, изпълняващи задачи по логистика.
8.3. Договорни споразумения с доставчици.
Съгласно чл. 37 от Закона за защита при бедствия юридическите лица и
едноличните търговци, включени в плана за провеждане на спасителни работи, са
длъжни да предоставят при поискване планираната помощ.
8.4. Длъжностно лице от областна администрация, координиращо
дейностите с общините.
От областна администрация отговорник за логистиката е Главния секретар
на Областна администрация. За изпълнение на задачите той сформира работна група
с участието на специалисти от областна администрация, ОУ „ПБЗН” ,ОС на БЧК, РЗИ,
ОД на МВР и др. институции, имащи отношение с логистиката.
9. Транспорт при повече от една бедстващи общини.
9.1. Длъжностни лица от областна администрация, координиращи
осигуряването на транспорта.
Осигуряването и координацията на транспорта се осъществява от:
- Зам. областния управител;
- логистика към ОУ „ПБЗН”;
25
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

- Пътна полиция и КАТ към ОД на МВР
9.2.

Обобщена

информация

по

общини

за

налични

МПС,

местонахождението им и списък на лицата /юридически и физически/
осигуряващи транспортните средства.
Наличните МПС в областта са дадени в Приложение № 13.
Посочени са собствениците на МПС, вида им и начин за връзка с тях.
Съгласно чл. 37 от Закона за защита при бедствия юридическите лица и
едноличните търговци, включени в плана за провеждане на спасителни работи, са
длъжни да предоставят при поискване планираната помощ.

10. Здравеопазване.
Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ
за

населението

се

осъществява

съгласно

регионалния

план

за

медицинско

осигуряване при бедствия, който се утвърждава от министъра на здравеопазването.
Същият е приложен към областния план за защита при бедствия.
Координацията на действията за оказване на първа помощ се осъществява
от директора на „Регионална здравна инспекция”.
Осигуреност с медицински сили и средства за действие при бедствия на
територията на област Перник:

10.1. Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ. 2012 г.

1.Амбулатория за

Перник

Радомир

Брезник

Трън

Земен

Ковачевци

общо

46

13

6

3

2

1

71

6

-

-

-

-

-

6

индивидуална
първична
мед.помощ

2.Групова
практика

за

първична
медицинска
26
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

помощ

3.

Амбулатория

66

3

1

-

-

-

70

5

-

-

-

-

-

5

1

-

-

-

-

-

1

9

1

-

1

-

-

11

6

-

-

-

-

-

6

8.Хоспис

2

-

-

-

-

-

2

9.Амбулатория за

90

14

2

3

1

2

112

1

-

-

-

-

-

1

за
специализирана
първична
мед.помощ

4.Групова
практика

за

специализирана
медицинска
помощ

5.ДКЦ
/Диагностично
консултативен
център/

6.Медицински
център

7.Самостоятелно
медико
диагностична
лаборатория

индивидуална
практика

за

първична помощ
по

дентална

медицина

10.Амбулатория

27
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

за индивидуална
практика

за

специализирана
помощ

по

дентална
медицина

11.Групова
практика

за

първична

за

7

1

1

-

-

-

9

1

-

-

-

-

-

1

14

2

-

-

-

-

16

първична помощ
по

дентална

медицина

12.Център

по

дентална
медицина

13.Самостоятелно
медико
техническа
лаборатория

10.2. Лечебни заведения за болнична медицинска помощ.
• Многопрофилна болница за активно лечение-АД - Перник,
- персонал — лекари — 124, ДМП – 334;
-легла —294;
-санитарни автомобили - 6 бр.
-болнична аптека има резерв от необходимите лекарства
Със

заповед

на

изп.

директор

са

сформирани

3

бр.

регионални

специализирани медицински екипи за действие при кризи от невоенен характер: 2
общохирургически и 1 травматологичен.
Изпълнителен директор- д-р Вяра Михайлова Церовска, сл.т.60-13-60, централа
688210, 0889/213-730
• Специализирана

болница за долекуване, продължително лечение

и рехабилитация /СБДПЛР/ - Перник
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• персонал - лекари - 13, ДМП - 47;
• легла- 120;
• автомобили – 2 броя
Управител- д-р Боян Богданов Драганов , сл. т. 60-44-01;
0898-435-269
• Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести
/СБАЛББ/ ЕООД - Перник
• персонал - лекари 17, ДМП 31;
• легла — 95;
• санитарни автомобили — 1 бр.
-болнична аптека – разполага с необходимите лекарства
Управител д-р Александър Петров Александров — 0884 999 636;
• Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болници
”д-р Йордан Стефанов" /СБАЛВБ/ - Брезник
-

персонал - лекари - 5, ДМП -20;

-

легла -20;

-

санитарни автомобили - 1 бр.

Управител —д-р Сергей Георгиев Иванов сл.тел.07751/25-16; 07731/21-16
Специализирана болница за активно лечение по хирургия ”Еврика" Перник
-

персонал - лекари - 10;

-

легла -15;

Управител —д-р Анелия Любенова Стамболийска сл.тел.60-46-50;0897/995269
10.3. Други медицински заведения
•

Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото

здраве

-лекари -19,
-друг персонал — 42;
• Център за спешна медицинска помощ
- лекари - 20,
-ДМП - 125;
-санитарни автомобили - 19 бр.
• отделение за трансфузионна хематология към МБАЛ „Р.Ангелова” АД
—лекари 1;
- ДМП-11.
• Дом за медико-социално грижи за деца - 1 бр. в гр. Перник-лекари 2,
-ДМП 47;
10.4. Лекарствоснабдяване и аптечна мрежа.
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Многопрофилните и специализирани болници разполагат с резерв от
лекарствени средства, които при бедствия ще се използват при необходимост.
11. Възстановяване на услугите и инфраструктурата в областта.
11.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите,
държавната инфраструктура и координацията на общините.
Възстановяването на услугите, извършвани от областна администрация се
осъществява под ръководството на заместник областните управители в зависимост от
ресорните им направления. Директорите на дирекции в областна администрация
пряко ръководят дейността по възстановяването им.
Инфраструктурата се възстановява чрез:


Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към

Министерски съвет.
Основно направление за възстановяване на услугите и инфраструктурата
чрез

Междуведомствената

комисия

за

възстановяване

и

подпомагане

Министерски съвет. Правилникът за организацията и дейността
регламентира реда и начина за кандидатстване

към

на комисията

за средства от резерва на

държавния бюджет.
За обектите държавна собственост заявленията до междуведомствената
комисия се подават от областния управител , като за това оведомява Главния
секретар на МС, като са посочени конкретно случаите за кандидатстване и
документите, които се прилагат.
Съгласно правилника кметовете на общини кандидатстват директно в
междуведомствената

комисия,

като

не

се

изисква

становище

от

областния

управител.Копие от информационната форма изпращат до областния управител за
сведение.
С решения на комисията се отпускат финансови средства за възстановяване
на обекти и единствени частни жилища и се възлага на областния управител да
осъществя контрол по усвояване на средствата.
 собствени средства.
Собствениците на пострадали обекти финансират възстановяването им със
собствени

средства,

като

спазват

нормативните

изисквания

за

възлагане

и

контролиране на дейностите.
 Кандидатстване по различни програми.
Изготвянето на документите и усвояване на отпуснатите средства се
извършва съгласно изискванията по програмите.
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11.2. Длъжностно лице от областната администрация, координиращо
дейностите по възстановяването и законосъобразното изразходване на
финансовите средства.
Заместник областният управител по защитата координира дейностите по
възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства.
За

целта

се

назначават

комисии

с

представители

на

дирекция

„Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
/АПОФУС/, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна
собственост” /АКРРДС/, ОУ „ПБЗН” и др. институции /РД ”Национален строителен
контрол”, Областно пътно управление и др./.
Отделните звена осъществят и самостоятелни проверки и контрол.

11.3. Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и
обектите /инфраструктурата/ за възстановяване; степенуване по важност
на обектите и извършване на възстановителните работи.
Областният управител и кметовете на общини назначават комисии, които
извършват проверки и оценки на състоянието на засегнатите обекти. Те подробно
описват

нанесените

щети,

изготвят

количествено-стойностни

сметки

за

възстановяването им и прилагат снимков материал.
Областният управител, зам. Областният управител, отговарящ за защитата,
директорите на дирекции обсъждат и степенуват по важност обектите, местата и
реда за кандидатстване и възстановяване. В обсъждането може да присъстват и
представители на ОУ „ПБЗН” и други институции.
12. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.
12.1. Длъжностно лице от областната администрация, координиращо
външното и вътрешно подпомагане.
Външното и вътрешното подпомагане се координира от директора на
дирекция „АПОФУС” в областна администрация.
12.2.Вътрешно подпомагане за областта.
12.2.1. Длъжностно лице от

областната администрация, отговорно за

приемането и обобщаването на заявките /исканията/ от общините.
Отговорник за приемане и обобщаването на заявките от общините е главния
счетоводител в областна администрация.
За целта се сформира работна група в състав:
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- счетоводител-касиер в областна администрация ;
- експерт по информационно осигуряване на ОА;
- експерт от ОС на БЧК;
- домакин в логистика в ОУ „ПБЗН”.
12.2.2. Ред за приемане на заявките/исканията от общините.
Заявките се приемат чрез:
- деловодството на областна администрация;
- факс-на зам. Областните управители и дежурен по ОСС;
- електронната поща;

12.2.3. Определяне на местата в областта за приемане на заявките.
Заявките се приемат в: деловодствата на съответните администрации, зам.
обл. управители, дежурен по ОСС.
12.2.4. Определяне на местата в областта за съхраняване на материални
запаси за ресурсно осигуряване при бедствия.
За съхранение на материални запаси за ресурсно осигуряване, подпомагане
на засегнатото население ще се използват складовите

бази на

ОС на БЧК и ОУ

„ПБЗН”.
12.2.5. Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитане на
подпомагането.
Разпределението на материалните запаси, раздаването и отчитането им се
организира и ръководи от директора на дирекция „АПОФУС”.
За целта се сформира работна група в състав:
- гл. счетоводител в ОА;
- домакина на обл. администрация;
- експерт от ОС на БЧК;
- домакин логистика в ОУ „ПБЗН”;
- завеждащите складови бази.
12.3. Външно подпомагане за областта.
12.3.1.

Длъжностно

лице

от

областната

администрация

отговорно

за

изготвянето на заявките/исканията.
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Отговорник за изготвянето на заявките е директора на дирекция „АПОФУС”.
Заявките се изготвят по типова форма.
12.3.2. Ред за изготвяне на заявките/исканията.
За
областта,

материалните запаси, които не са в наличност в складовите бази в
предвидени

за

ресурсно

осигуряване

при

бедствия,

се

изготвят

заявки/искания до институции и организации в страната за осигуряването им.
В заявките се обобщават исканията от общините по видове и количества на
необходимите запаси, след което се изпращат до съответните институции, съгласно
законовите им функции.

12.3.3.

Определяне на

институциите и

организациите в

страната за

изпращане на заявките.
Заявките се изпращат до:
- Министерството на труда и социалната политика– за осигуряване на
хранителни и нехранителни помощи от първа необходимост;
- Министерството на земеделието и храните– за хранителни продукти;
Министерството
земеделието

и

на труда и

горите,

съвместно

социалната
с

БЧК

политика,

приемат

Министерството

заявките

от

на

областните

администрации и спуска необходимите указания за задоволяване нуждите на
населението с необходимите хранителни и нехранителни стоки.
За

изведеното

население

от

засегнатите

подкрепителни пунктове, със съдействието на

райони

се

организират

НС на БЧК. С предимство се

осигуряват вода, чай, мляко, сандвичи и захарни изделия. Областния управител,
след оценка на създалата се обстановка, ръководи насочването на потока от стоки
към пострадалите общини и районите, в които е изведено населението. За децата се
осигурява прясно или сухо мляко.
12.3.4.

Длъжностни лица, участващи в разпределението, раздаването и

отчитането на подпомагането.
Разпределението на материалните запаси, раздаването и отчитането им се
организира и ръководи от директора на дирекция „АПОФУС”.
За целта се сформира работна група в състав:
- гл. счетоводител в ОА;
- домакина на обл. администрация;
- домакин логистика в ОУ „ПБЗН”;
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- експерт от ОС на БЧК
13. Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта.
13.1. Начин за усвояване на плана.
Усвояването на плана се организира от областния управител.
Ежегодно се планират занятия и тренировки по усвояването на плана, а
периодично – учения с участието на органите за управление, силите и останалия
личен състав.
Институциите,

имащи

отношение

към

плана

планират

и

провеждат

и

самостоятелни мероприятия по усвояването на задълженията им.
13.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана.
- от областна администрация - Областният управител, заместник областните
управители, директорите на дирекции и началниците на отдели;
- от ОУ „ПБЗН” – Перник – началника и началниците на сектори и групи;
- от институциите, имащи отношение – ръководителите и участниците в
работната група по разработването на плана;
13.3. Участващи в усвояването на плана.
Всички длъжностни лица от областна администрация и институциите, имащи
отношение по реализирането на плана участват в усвояването, като:
- Областния щаб, дежурните длъжностни лица – участват

в изучаването на

плана, тренировките и ученията по усвояването му;
- останалите длъжностни лица от областна администрация и институциите – в
изучаването на плана, усвояване на функционалните им задължения и участия в
учения;
- силите – участия в учения.
13.4. Ред за актуализация на плана.
Актуализация на плана се извършва всяка година.
Частична

актуализация

–

периодично,

след

настъпване

на

съществени

промени.
14. Ред за въвеждане на плана
При възникване на масови горски и полски пожари, Областният управител
разпорежда въвеждането на плана. Планът може да бъде въведен при обявено
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бедствено положение от областния управител или без да е обявено бедствено
положение.
V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
1.

Разходите,

свързани

с

предварително

осигуряване

на

ресурси

за

провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при
възникване на бедствия, аварии и катастрофи се усвояват от бюджетите на
областната и общинските администрации.
2. Непредвидените допълнителни разходи за провеждането на спасителни и
неотложни работи се усвояват от предвиденият в чл.1, ал.2, т. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България за резерв за ликвидиране на последиците
от стихийни бедствия и аварии.
3. Средствата по т. 2 се декларират пред Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане с мотивирано искане на кметовете на общини за
предоставяне на финансова помощ. Размерът на исканата финансовата помощ се
доказва с представяне на копия от първичните финансово-счетоводни документи
или финансовите разчети за направените разходи.
4. Когато получател на средствата е бюджетна организация, чиито плащания се
извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА, сумите по т.
3. се предоставят и разходват чрез компенсирана корекция на централния бюджет и
бюджета на съответния първостепенен разпоредител по реда на чл.34 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
5. Средствата по т.4. се предоставят и разходват чрез увеличаване на
съответните лимити за плащания в СЕБРА.
6. Когато получател на средствата е бюджетна организация, чиито плащания не
се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА, сумите
по т. 3. се предоставят чрез процедурата на незабавно инкасо.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Заповед на Областния управител за създаване на щаб за изпълнение на
областния план– Приложение №1.
2. Схема за оповестяване на Областния щаб– Приложение №2.
3. Съставни части на ЕСС– Приложение №3.
4. Схема за оповестяване на основните съставни части на ЕСС– Приложение
№4.
5. Схема за организация на свръзката в област Перник– Приложение №5.
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6. Рискови обекти, опасни зони и критична инфраструктура в област Перник.
– Приложение №6.
7.

Списък

на

сгради,

държавна

собственост,

подходящи

за

временно

настаняване– Приложение №7.
8. Имущества, собственост на ОУ “ПБЗН”, с които разполага при изграждане
на палатков лагер– Приложение №8.
9. Терени, общинска собственост, подходящи за разполагане на сили от ЕСС
от други области– Приложение №9.
10.

Регистър на наличната техника и местонахождението й– Приложение

№10.
11. Схема за оповестяване на юридически лица и еднолични търговци,
осигуряващи сили и средства при поискване от Областния щаб– Приложение №11.
12. Телефонен указател– Приложение №12.
13. Налични МПС /автобуси/, местонахождението им и списък на лицата,
осигуряващи транспортните средства и координати за връзка с тях– Приложение
№13.
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