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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Обща информация
Планът за действие при извънредни ситуации в трансграничния регион
Враца-Мехединци е разработен в изпълнение на Проект „Съвместни усилия в
борбата срещу природните бедствия“, ROBG 416, съфинансиран от Европейския
Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата
Interreg V-A Румъния-България. Планът е съобразен със законовата и
подзаконовата нормативна база, свързана със защитата на населението при
бедствия в Румъния и България.
В настоящия документ е описан план за действие в случай на бедствия
предизивикани от пожар или свлачище, във връзка със специфичините дейности
изпълнявани от двата партньора по Проект „Съвместни усилия в борбата срещу
природните бедствия“, ROBG 416, съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A
Румъния-България.

Цели на плана
Целите, които са заложени в Плана за действие са следните:
•

Разпределение на задълженията и отговорните органи, и

лица за изпълнение на предвидените мерки в Община Мездра и Окръг
Мехединци, планиране на средства и ресурси за превенция и за
ликвидиране на последиците от бедствията.
•

Осигуряване на лидерство и единна

координация на

превенцията и интервенционните действия
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•

Осигуряване и поддържане на постоянно сътрудничество със

специализираните структури в Единната система за управление на
извънредните ситуации в област Враца и окръг Мехединци;
•

Ефективно и ефикасно разпределение на сили и средства в

областта на компетентността и целите на интервенцията, чрез
партньорство и по-добра координация;
•

Взаимна и навременна информация със съответните данни и

информация при идентифициране на ситуации, които могат да
повлияят на провеждането на планираните действия;
•

Установяване на условията за сътрудничество за управление

на извънредни ситуации в областта на компетентността и по отношение
на съвместно обучение.
•

Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие от

опасностите върху човека, социалната и икономическата структура на
общността, инфраструктура, собственост и природна среда;
•

Създаване на способности за реагиране и възстановяване от

природни и технологични бедствия.
Основни задачи своевременно прогнозиране на причините, характера и
вероятната обстановка с мащабите на щетите и пораженията при възникване на
бедствия, аварии или катастрофи /кризисна обстановка/ на териториите на
целевия трансграничен регион:
•

Анализиране

на

възможните

бедствия

в

района

и

обкръжението на трансграничния региона Враца - Мехединци и
прогнозиране на последиците от тях.
•

Планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на

последиците от бедствия:
o

Планиране на видовете спасителни и неотложни

аварийно – възстановителни работи в районите на бедствие.
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o

Планиране работата на органите за управление по

организация, ръководство, координация между отделните звена
на единната спасителна система, информация и оповестяване на
населението при възникване на бедствия.
o

Планиране

на

определени

ресурси

и

средства

/финансови и материални/ предвидени за ликвидиране на
последиците при възникване на бедствия.
•

Своевременно прогнозиране и анализиране на причините,

характера и вероятната обстановка с мащабите на щетите и
пораженията при възникване на бедствия на територията на
трансграничния регион.
•

Разпределение на задълженията и отговорностите между

институциите за изпълнение на мерките за намаляване на рисковете и
последствията от бедствията, засягащи област Враца и окръг
Мехединци.
•

Осъществяване на координация, помощ и контрол върху

дейността на обектите от националното стопанство на двете страни при
провеждането на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни
работи при възникване на бедствия.
•

Осигуряване на средства и ресурси, с които да се ликвидират

последиците от възникналите бедствия в района на област Враца и
окръг Мехединци.
•

Определяне на начина на взаимодействие Община Мездра и

Инспектората за спешни ситуации в Мехединци и органите на
изпълнителната власт, имащи отношение по предотвратяване на
последиците от бедствия;
•

Определяне на реда за навременното уведомяване на

ръководството на и личния състав на Община Мездра и Инспектората
за спешни ситуации в Мехединци при възникване на бедствие.
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Въвеждане на плана в действие
Бедственото положение е 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 неотложновъзстановителни работи.
•

Планът

се

въвежда

в

действие

след

обявяване

на

“бедствено” или “кризисно” положение, обхващащо територията на
общините Община Мездра и окръг Мехединци и/или съседните им
общини;
•

отговорните

прогнозата

от

структури

плана

с

анализират

действителната

съответствието

обстановка

и

на

изготвя

предложение за внасяне на корекции в предварително планираните
дейности;
•

на базата на изготвеното предложение, ръководителя на

съответния кризисен щаб издава заповед за привеждане в готовност на
общинските и окръжните сили за реагиране и формираните в района
на събитието на доброволни формирования и съгласува с операторите
на застрашени обекти и системи от критичната инфраструктура,
въвеждането на техните сили;
•

при необходимост се въвеждат, след съгласуване и (или)

средства на основните и другите съставни части: ЕСС, РУ на МВР, РС
ПБЗН центрове за спешна

медицинска помощ и други лечебни

заведения, намиращи се на територията на общините, а когато не са
налични или достатъчни от съседни общини, сили и средства на не
застрашени

обекти

от

общинската

критична

инфраструктура

/търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица с
нестопанска цел/, по разпореждане на кмета с мотивирано искане до
техните

ръководители

или

упълномощени

лица

/оперативни

дежурни/;
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•

всички

заповеди,

разпореждания

и

указания

се

документират.

Позиция и характеристики на местоположението целевия
трансграничен регион
-

Описание на природната, социалната и икономическата среда и
инфраструктурата в община Мездра.
Природна среда
География
Община Мездра е разположена територия от 519 114 дка на средна

надморска височина от 270 м. Климатът е умереноконтинентален. Горският
фонд на общината обхваща 195 001 дка, в т. ч 25 264 дка иглолистни и 21 136 дка
широколистни гори. Отдалечените от големите пътни артерии села са
разположени в екологично чисти планински и полупланински райони и
притежават висок потенциал за развитие в сферата на екологичния и селски
туризъм. Малките частни и кооперативни стопанства в тези населени места
произвеждат незамърсена с химикали продукция – месо, мляко, вино, пчелен
мед и др.
Релефът на общината е средно-, ниско планински и хълмист. Територията
ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Западна Стара
планина и Западния Предбалкан.
На север от проломът на река Искър, в западната част на общината се
простира югоизточната и източната, ниска част на Врачанска планина. Найвисоката точка е 1430 m н.в., намираща се югоизточно от хижа „Пършевица“.
Южно от проломът и западно от десния приток на Искър Малката река в
югозападните предели на общината попадат северните склонове на Ржана
планина, която също е част от Западна Стара планина. Тук, южно от село Оселна,
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на границата със Софийска област се издига връх Щадимо (1549 m), найвисоката точка на общината.
Останалите северни и източни части на общината са заети от полупланински
ридове и хълмове, явяващи се части от Западния Предбалкан. Източно от
долината на Малката река и южно от долината на река Искър на територията на
община Мездра се простират северозападните части на предбалканския рид Гола
глава с едноименния си връх от 853 m, издигащ се южно от село Типченица, на
границата със Софийска област. В северната част на общината, по границата с
община Враца, от запад на изток се издига рида Веслец, като максималната му
височина в пределите на общината е 658 m, северно от село Върбешница.
Територията между този рид на север, Ржана планина на юг и Врачанска планина
на запад се заема от Мездренската хълмиста област, където надморската
височина варира от около 300 m на запад, където се свързва чрез нисък праг с
Врачанското поле до 167 m на изток в коритото на река Искър (най-ниската точка
на община Мездра). През средата на Мездренската хълмиста област от запад на
изток протича река Искър с част от средното течение.
Геология:
Почвено разнообразие.
На територията на общината са разпространени следните почвени типове:
сива и кафява горска, хумусно-карбонатна, алувиална. Преобладаващ почвен
тип е сивата горска почва, заемащ междинно място между излужените
черноземи в равнинната част и кафявите горски почви в по-високите части на
Стара планина. Покрай водното течение на р. Искър се срещат алувиални почви
като резултат от дългогодишно отлагане на наносни материали. При тях няма
формирани генетични хоризонти и количеството на хумуса и общия азот не се
подчинява на общите закономерности. По отношение на механичния състав ,
преобладаващи са леко песъчливо-глинестите и средно песъчливо-глинестите
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почви. Като цяло механичния състав е благоприятен и осигурява добър водновъздушен режим.
Полезни изкопаеми.
Териториите за полезни изкопаеми са около 1260 ха. Характерни за района
са находищата на скално-облицовъчни материали -варовик /т.н. "врачански
камък"/ Наблюдават се следните скални разновидности: светлосиви до
тъмнобежови варовици с кварц, петнисто-ивичести бежови до сиви варовици,
относително чисти бежови варовици, едропетнисти варовици и кватернер.
Продуктивният хоризонт се състои от относително чисти и условно петнистоивичести варовици. Варовиците съдържат манганови окиси и хидроокиси под
формата на черни точици и петна до тънки къси прожилки. На територията на
общината се добива суровина за производство на хидратна вар и има кариери за
инертни материали. В продължение на десетки години са добивани и медни
руди за нуждите на цветната металургия.
Климат:
В климатично отношение общината попада в умерено-континенталната
подобласт от Европейско-континенталната климатична област и се отнася към
Предбалканския припланински климатичен район. Атмосферната циркулация е
от антициклонален тип, свързана е с активен въздушен пренос и оказва
прочистващо влияние. Средноденонощната годишна температура на въздуха е
11,1 °C. Средномесечната амплитуда на въздуха е 9,3 °C. Характерна особеност
на термичния режим през зимата са честите и продължителни температурни
инверсии. Средномесечната относителна влажност на въздуха е 72%, с максимум
през декември – 85% и минимум през август – 59%. Средногодишната сума на
валежите е 811 мм. Средната височина на снежната покривка е около 10 см, а
средногодишния брой на дните със снежна покривка е под 50. По отношение на
вятъра преобладава тихото време – 58%. Преобладаващи са северозападните
ветрове със средногодишна скорост 1,6 м/с. Късните пролетни слани и мразове
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в ниските части падат през третата десетдневка на април, а в по-високите части
с пет-десет дни по-късно. Най-ранните есенни слани падат в началото на
октомври (за по-ниските части) и в края на септември (за по-високите части).
Околна среда:
Въздух
Периодично се вземат проби от емисионни източници, каквито са
димоотводите на предприятията. Мерките, които общинското ръководство
предприема за намаляване на замърсяването на въздуха са свързани преди
всичко с опазване на чистота на града и благоустройството, градския транспорт,
градоустройственото и контрол по замърсяването от промишлени предприятия.
От представените и приети Доклади в РИОСВ - Враца е установено, че
измерените концентрации на емитираните вредни вещества отговарят на
нормите за допустими емисии.
Води
Основна водна артерия в общината е река Искър, която протича през нея от
запад на изток на протежение от около 30 km. Реката навлиза в общината
западно от село Елисейна и до село Ребърково тече през долната част на
величествения Искърският пролом. В този участък отляво и отдясно в нея се
вливат малки и къси реки и дерета стичащи се от Врачанска планина и Ржана
планина. След това реката навлиза в Мездренската хълмиста област където
прави множество меандри и северно от село Струпец (община Роман) напуска
пределите на общината. В този си участък реките вливащи се в нея са по дълги
и по-малък наклон на течението си и водят началото си от ридовете Веслец на
север и Гола глава на юг.
Хидрографските и хидроложките условия по отношение на повърхностните
води се характеризират със следните показатели: гъстота на речната мрежа –
0,8 – 1 км/кв.км; средно годишен повърхностен отток-5-7л/с/кв.км. По-голяма
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е гъстотата на речната мрежа в Старопланинската верига, поради значителния
наклон на склоновете, изградени от леко податливи на ерозия основни скали
(водосборите на десните притоци на река Искър, водещи началото си от Ржана
планина и водосборите на левите притоци, водещи началото си от Врачанска
планина). По-ниска е гъстотата на речната мрежа в нископланинските и
хълмисто-ридови терени на предпланинската част, която се пресича от следните
по-големи реки – Моравешка, Крапешка, Типченишка, Боденска и др., всички
притоци на Искър. Повърхностните води са с дъждовно-снежно подхранване и
неустойчиво фазово разпределение на оттока. През лятото се наблюдава
частично пресъхване на по-малките реки и дерета. Съгласно хидроложкото
райониране,

подземните

води

се

отнасят

към

Севернобългарския

хидрогеоложки район. В близост до Искър през пролетното пълноводие нивото
на подземните води в алувиалните отложения достига до 0,5 – 1,5 м дълбочина,
а през есенното маловодие – до 6 – 8 м. Ограждащите град Мездра планински
масиви са силно окарстени, налице са карстови подземни води с дълбока
циркулация. Не са установени термални води.
Социална среда
Население (към 15.06.2019г.)
Етническо разнообразие
По отношение на етническата си структура населението на община Мездра
се характеризира с еднородност. Огромната част от жителите са с български
произход и самосъзнанание и с православно християнско вероизповедание.
Икономическа среда
Регионална икономика
На територията на община Мездра развиват дейности и предприятия
предимно от секторите: селско стопанство и преработваща промишленост,
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търговия;

транспорт;

хотелиерство

и

ресторантьорство.

Превес

в

преработващата промишленост е преработването на скално облицовъчен
материал.
Туризъм
До града, на брега на р. Искър, върху останки от халколитната епоха, е
открита античната и средновековна крепост " Калето". Многократно разрушавана
и изграждана по време на Римската империя, Византия, Първото и Второто
българско царство тя е защитавала естествената връзка между Южна и Северна
България и прилежащия бряг. Добре запазените останки от крепостните стени и
жилища са от края на ХІV век. Тук на едно място могат да бъдат видени началото
и краят – времето, когато се е родила крепостта и времето, до което е доживяла.
Природните

и

исторически

забележителности,

атрактивните

и

предизвикателни бели скали на величествения Искърски пролом предлагат
богати възможности за културен туризъм, провеждане на туристически преходи,
алпинизъм, пара- и делтапланеризъм, екстремни спортове. В границите на
община Мездра са включени 27 села. В едно от тях, с. Люти брод, на западния
бряг на течащата през него река Искър се издига природен феномен "Ритлите" –
уникални скални образувания. Те са във формата на три успоредни каменни
стени наподобяващи ритли на кола. В древните времена са служили на
римляните за блокиране на изхода на Искърското дефиле, а днес са обект на
възхищение и биват покорявани от катерачи и алпинисти. В ляво от тях е
историческият "Рашов дол", където са убити десет Ботеви четници и където в
малка гробница се съхранят костите на героичните българи. От "Рашoв дол" през
р. Искър се намира пътя на баба Илийца, минаващ през "Просечен камък" и
стигащ до Черепишкия манастир.
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Инфраструктура
Образование
Актуалната мрежа от образователни институции в община Мездра включва
5 детски градини и прилежащите им филиали, 7 училища, разпределени
съгласно приложената таблица.
Име на училището /ДГ

Местоположение

Вид

Училища
ОУ „Христо Ботев”

гр. Мездра

Основно

ОУ „Св. св. Кирил и

гр. Мездра

Основно

СУ „Иван Вазов ”

гр. Мездра

Средно

ПГ по МСС

гр. Мездра

Професионално

ПГ „Алеко Константинов”

гр. Мездра

Професионално

СУ „Св. Климент Охридски”

с. Зверино

Средно/Защитено

7.ОУ „Васил Кънчов”

с. Моравица

Основно

Методий”

Детски градини
ДГ „Роза”

гр. Мездра

ДГ

ДГ /филиал/

с. Моравица

ДГ

ДГ „Мир”

гр. Мездра

ДГ

ДГ /филиал/

с. Г. Кремена

ДГ

ДГ „Звездичка”

с. Зверино

ДГ

ДГ /филиал

с. Оселна

ДГ

ДГ „Детелина”

гр. Мездра

ДГ

ДГ /филиал/

с. Брусен

ДГ

ДГ „Слънчице”

гр. Мездра

ДГ

ДГ „Слънчице” /филиал/

гр. Мездра

ДГ

ДГ „Слънчице” /филиал/

с. Дърманци

ДГ
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Актуалните данни за децата и учениците са обобщени и представени в
следващата таблица.
Общ брой
деца в
ДГ

Учебна година
Уч.2018/2019г.

Общ брой
ученици в
начално
училище

651

0

Общ брой
ученици в
основно
училище

674

Общ брой
ученици в
средно
училище

568 197 - ПГ

Общ брой
ученици в
училищата

1439

Транспортна инфраструктура
Републиканска пътна мрежа
През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна
мрежа на България с обща дължина 80,9 km:
• участък от 22,8 km от Републикански път I-1 (от km 150,8 до km
173,6);
• началният участък от 25,3 km от Републикански път II-16 (от km 0 до
km 25,3);
• началният участък от 20,2 km от Републикански път III-103 (от km 0
до km 20,2);
• последният участък от 3,6 km от Републикански път III-134 (от km
35,9 до km 39,5);
• началният участък от 9 km от Републикански път III-161 (от km 0 до
km 9,0).

Железопътна инфраструктура
През общината преминават участъци от трасетата на две важни за страната
жп линии обща дължина 46,10км.:
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-

от запад на изток по долината на река Искър – участък от 37,2 km от
трасето на жп линията София – Горна Оряховица – Варна;

-

от югоизток на северозапад – участък от 8,9 km от трасето на жп линията
Мездра – Бойчиновци – Брусарци – Видин.
Инфраструктура за доставките на основни стоки/услуги
Вътрешното транспортно обслужване на общината се осъществява от

третокласни и четвъртокласни пътища.
Общинската пътна мрежа от 122,97 км е в полупланински и планински
райони.

Състоянието на общинската пътна мрежа в отделни

участици е в

недобро състояние, това се отразява на екологичната обстановка, безопасността
на движението и поставя под въпрос някои линии на пътническия транспорт.
/Приложение №12/
Доставка на енергия
В района на община Мездра няма неелектрифицирани населени места.
На територията на общината има 243 трафопоста и 2 възлови станции.
Мрежата ниско напрежение е с дължина 686 км, в т.ч. 590 км въздушна и 96 км
кабелна. Извършена е реконструкция на част от въздушната ел. мрежа и се
работи

във

връзка

с

подмяната

на

нови

ел.табла..

Проблемите

на

електроснабдяването се свеждат главно до остарялата и амортизирана мрежа в
някои населени места на община Мездра.
Водоснабдителни и канализационни услуги
Водоснабдяването и канализацията в община Мездра е услуга, която се
извършва от “ВиК” ООД - град Враца.
Водоснабдяването на град Мездра и селата от общината е проблем, който
изисква

приоритетно

разрешаване,

тъй

като

всички

са

с

режимно
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водопотребление, а в две от селищата – с. Боденец и с. Крапец водата във
водопроводната мрежа не е с питейни качества.
Основен водоизточник за град Мездра е хидровъзел Среченска бара, от
който се водоснабдяват още общинските центрове Враца, Монтана, Берковица,
частично Криводол и 25 прилежащи селища с население общо над 200 х. човека.
Като последен консуматор водното количество, което се получава в град Мездра,
в действителност е с дебит около 50 л/с.- 70 л/с.. което е напълно достатъчно
за задоволяване на нуждите на населението и бизнеса. От местни водоизточници
/каптажи/ се получават допълнително средно между 7л/с. -18 л/с..
Водоснабдяването на останалите населени места се осъществява от 44
каптажа, 5 шахтови кладенци, 2 тръбни кладенци и 1 дренаж.
Режимното водоснабдяване налага изпълнението на общинска програма за
търсене на допълнителни водоизточници, които да гарантират необходимите
количества питейна вода.
За град Мездра са изградени проучвателно-експлоатационни тръбни
кладенци в района на с. Брусен-с. Д. Кремена с дебит 18 л/с. В процес на
реализация е работен проект за вкарване на водното количество във
водопроводната мрежа на града.
Внимание заслужава ползването на вода от водоизточник “Крапешко
езеро”, който е с голям дебит. В момента тя не отговаря на стандарта за питейна
вода, тъй като има силно повишено съдържание на амоняк. Използва се само за
промишлени цели, с което се облекчава и без това тежкия режим на
водопотребление. Правят се постъпки за търсене на технология за очистване на
водата. Съществуващата водопроводна мрежа е със етернитови тръби, които са
полагани преди повече от 50г. което води до чести аварии и загуба на питейна
вода.
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Канализация и пречистване на отпадъчните води
Канализационната мрежа на град Мездра е изградена на 98%, след
завършване през последните години на участъци от колектора по ул.”Хр.Ботев”,
в останалата част от града в района на ул.”1 май”, който е реализиран през
2015г. През 2019г. беше изградена и в кв.”Камъка” и района на пазара. В
останалите населени места на общината, няма изградена канализация.
Строителството й е въпрос, който ще се решава в бъдеще, за които е
изготвена паспортизация на канализацията, с оглед прединвестиционно
проучване (Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на
вътрешна водопроводна мрежа на гр. Мездра.)
Топлопроводи и газопроводи
Автоматичната газорегулаторна станция /АГРС/ за редуциране налягането
на природния газ от 55 bar на 4bar и търговско измерване на консумацията, както
и обслужващия път.
Изградено е магистрално газопроводно отклонение до АГРС с обща
дължина 4 км и разпределителни газопроводи с обща дължина 17 км.
В процес на експлоатация са промишлени, обществени и битови
консуматори на природен газ на територията на град Мездра.
Предвид безспорните предимства на природния газ пред останалите горива
и достигнатите икономии при ползването му реализирани от консуматорите на
територията на града, техният брой се увеличава.
Здравна услуги
На територията на общината функционира "МБАЛ-Мездра" ЕООД, създадена
през 1952 г., а настоящата сграда е построена през 1988 г.
Спешен център и "Специализирана болница за продължително лечение и
рехабилитация по вътрешни болести - Мездра" ЕООД е лечебно заведение с
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междуобластни функции и с предмет на дейност: диагностика, лечение и
рехабилитация на заболявания по следните профилни специалности: физикална
и рехабилитационна медицина и вътрешни болести. Разположена е в Искърското
дефиле в горска местност на тихо и спокойно място.
Промишлена инфраструктура
На територията на община Мездра развиват дейност предприятия предимно
от секторите: селско стопанство и преработваща промишленост, търговия;
транспорт; хотелиерство и ресторантьорство. Много от действащите фирми се
занимават със добив и преработка на скално облицовъчни материали.
Структуроопределящи предприятия и фирми с водещо участие в сферата
на бизнеса и предприемачеството на територията на община Мездра са
„ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО” АД и „СЕ – БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
Селскостопанска инфраструктура
Стопанисваната земеделска земя в община Мездра е 291 360 хиляди дка.
По начин на трайно ползване се разпределя, както следва: пасища мера – 75 525
дка; пасища с храсти – 65 88 дка; залесени територии – 14 055 дка; земи по § 4 –
1 350 дка; полски пътища 6 846 дка; непригодни земи / скален пясък/ – 989 дка;
обработваеми земи 185 976 дка в т.ч. ливади 56 263 дка; лозя 8 441 дка; овощни
градини 2 904 дка; трайни насаждения 40 дка; ниви 118 319 дка. Земеделските
територии в общината по вид собственост са: Държавен поземлен фонд 484 дка,
Общински поземлен фонд – 41 463 дка; ОбПФ /временно стопанисван от
общината/ 62 449 ; земи на частни стопани 183 763 дка; земя на читалища 431
дка; земя на училища 339 дка; земя на религиозни организации 1 041 дка; земя
по § 4 – 1 390 дка, Всичко 291 360х. дка.
Основната насока за развитие на земеделието в Общината е в областта на
зърнопроизводството : пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. За стопанската
2003/2004 г. за засети с есенници и пролетници 17 958 дка. Средните добиви при
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пшеницата са 220 кг от декар, ечемик 290 кг, царевица зърно 280 кг и слънчоглед
120 кг. Зърнопроизводството се осъществява от 3 земеделски кооперации, осем
арендатори и от дребни частни стопани. Животновъдството е съсредоточено в
личния сектор. Поголовието на животните е сведено до: говеда 1 241 в т.ч крави
830, биволи – 78, овце – 6 662 , кози 5 235, свине 1 420 и птици 19 2000 бр.
Средната продуктивност при кравите за 2003 година е 3 200 л. мляко от фуражна
крава при 3.6 % мастни вещества, при овцете 55 л., при биволиците 1 100 л. и
при козите – 95 л. Средния настриг вълна е 3.8 кг. Горският фонд е на площ 20
794 дка. На бивши собственици са възстановени 43 393 дка, на религиозни
организации – 2 147 дка и юридически лица 855 дка. В процедура за изясняване
в съда са горите общинска собственост с площ 41 998 дка. Признати от ОбС
"Земеделие и гори" и Мездренския районен съд са 2 059 дка.
Горско стопанство
Горската територия /гори и горски площи/ в общината е с площ от около
21838 ха. Разпределението на горите по принадлежност е както следва: държавни гори -17 623,8 ха -горски пасища-358,4 ха -гори, предоставени от
горския фонд- 2597,2 ха -гори извън горския фонд- 1138,5 ха -изключени гори120,3 ха -общо-21838,2 ха, в т.ч. 18510, 9 ха залесени площи Горите с държавно
значение

са

разпределени

в

следните

групи:

гори

със

специално

предназначение /защитни и рекреационни гори и територии, защитени
природни територии и др./, гори със стопанско предназначение и горски
пасища. Средната възраст на гората е 31 години. Основните дървесни видове в
дървопроизводствените площи са черен бор, бук, зимен дъб, благун, цер, келяв
габър, бял бор, акация ,сребролистна липа. Около 70 % от залесените площи
попадат в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори и подпояса на
хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори. Средния размер на
годишното ползване от горите е около 150000 куб. м. стояща маса / с клони /, в
която най-голям е делът на дървата, отпада и дребната строителна дървесина.
От страничните ползвания от горите са застъпени паша на едър и дребен
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добитък, добив на листников фураж и сено, бране на горски плодове, липов
цвят, гъби и др.
Горският фонд на територията на Общината се управлява и стопанисва от
Държавно лесничейство - Мездра, със седалище в град Мездра.

-

Описание на природната, социалната и икономическата среда и
инфраструктурата на окръг Мехединци.
Окръг Мехединци се намира в югозападната част на Румъния, на левия бряг

на река Дунав, на изхода му от дефилето дефилиране. Той е с площ от 493.289
хектара (2, 1% от общата повърхност на страната) и е заобиколен от следните
окръзи: Караш-Северин на запад, Горж на север и Долж на Юг-Изток. На юг са
България и Сърбия. Той има два големи града Дрогбета-Турну северин и оршова
(Drobeta-Turnu Severin и Orşova), три града (Baia de Aramă, Strehaia и Vânju
Mare), 61 общини и 344 села. Постоянното население на Mehedinţi към 1 януари
2020 г. е 277 017 жители (135 762 мъже 141 255 жени), около 48,63% от тях в
градска среда.
Дробета - Турну Северин, е столица на окръг Мехединци, югозападна
Румъния. Градът е важно вътрешно пристанище на река Дунав близо до мястото,
където реката напуска ждрелото на Железните

порти.

По

данни от

преброяването от 2011 г. населението на града е 92 617 души.
Имайки предвид етническата принадлежност при преброяването през 2002
г. в Мехединци са регистрирани:
•

румънци 96,12%;

•

роми 3,01%;

•

сърби, хървати,

•

словенци 0,38%;

•

чехи, 0,25%;

•

унгарците 0,09%;
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•

германци 0,08%.

Географските особености са планини, плата и равнини под формата на
амфитеатър, спускащ се от север-северозапад на юг-югоизток. Най-високото
ниво, на северозапад, се формира от планините Мехединци и Черна; средното
ниво се състои в плато Мехединци, хълмовете Мотру и високата равнина на
Балакита; най-ниското ниво, равнината Бланита, е образувано от бреговете на
Дунав и обширните долини на Дриней и Бланитей.
Плато като Баиа де Арама и Comăneşti-Halânga и големи долини и
подкарпатски низини осигуряват добри условия за живот и транспорт,
включително във високите райони на окръга.
Климатът на окръга е умереноконтинентален, със средиземноморски
влияния в района на Казан и в Дробета Турну Северин.
Най-важната река е Дунав, която представлява естествената граница на
окръга в протежение на 192 км.
Основните подземни ресурси са: въглища, азбест, варовиков камък, шисти,
пясък и сярна вода.
Поради географското си положение, достъпа до Дунав, окръг Мехидинци
има обширна и стара традиция в търговията, морския транспорт, предимно
стоки. Наземните маршрути за транспорт се състоят от 1 856 км национални и
европейски пътища. Пощата и телекомуникациите са създадени през 1862 г. и
са силно развити през последните години.
Окръгът е пресечен от европейският път Е70, а каналът Рейн-Майн-Дунав
прави пряката връзка между Дробета - Турну Северин и всички градове,
разположени на границите на реките от Черно море до Северно море. Мостът от
хидроенергийната система Железни врата скъси разстоянията между Дробета Турну Северин и други европейски градове, но това не подобри значително
благосъстоянието на окръга. Липсата на ефективни програми за насърчаване на
туризма (процентът на реалното използване на възможностите за настаняване
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през август 2009 г. е 37, 8%). Лошата пътна транспортна инфраструктура и
неквалифицираните човешки ресурси възпрепятстваха развитието на окръга.
В окръга има важни производствени средства в строителството на флота и
железопътни вагони, обработката на дървесина, производството на мебели от
дърво, производството на неорганични продукти, производството на целулоза и
хартия, готови дрехи, хранително-вкусовата промишленост, добив на въглища и
производство на електроенергия (хидро и термо ).
Броят на чуждестранните компании, регистрирани в окръг Мехединци през
01.01 - 31. 08.2009 г. е 25. Фалитът на много предприятия и нерентабилната
експлоатация на рудници увеличи броя на безработните, което доведе до
отрицателни социални и икономически последици в съответните области. Също
така, липсата на работни места в градските райони и нарастването на разходите
за жилище предизвикаха миграцията на безработното население към селските
райони, където се практикува земеделие.
На графика 2 е представено развитието на безработицата в окръг
Мехединти от 1991 до 2008 г. Можем да наблюдаваме подобна еволюция на
национално ниво до 2003 г .; след това нивата на безработица са постоянно повисоки и не следват общата тенденция. Това е причинено от ограничаването на
дейността на най-големите компании в окръга (Военноморския двор DrobetaTurnu Severin и Orşova, CELROM SA, RAAN) през 1998 г., добавено към липсата на
алтернативи и ниското ниво на инвестиции.
Ограничаването на дейността на множество предприятия се отразява и в
намаляването на износа на стоки (FOB) на ниво окръг, което през 01.01.-30.06.
2009 е 86.234 хиляди евро, по-нисък спрямо същия период на 2008 г. с 5.903
хиляди евро. Най-високият процент е представен от износа на „средства за
производство“ -75, 2% (64.874 хиляди евро). На второ място е износът на
„машини, електрически уреди, видео, аудиозаписи“ с процент от 7,5% (6,450
хиляди евро). В същото време вносът на стоки (CIF) е намален до 45.943 хиляди
евро - със 7.758 хиляди евро по-нисък от този за същия период на 2008 г.
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Най-големите индустриални компании в Дробета-Турну Северин са:
•

SC „Severnav” SA - корабостроене;

•

SC „Meva” SA – вагони;

•

SC „Celrom” SA - производство на целулоза и хартия;

•

SC „Cildro” SA - дървопреработка;

•

SC „Romag-Prod” - производство на деутерий;

•

SC „Romag-Termo” - производство на топлинна енергия;

•

SC „Hidroconstrucţia” SA - хидротехнически конструкции;

•

SC „IMSAT” D. Automatizări SRL - електрически инсталации и

автоматизация;
•

SC „Aurora” SA - мелници и хлебопроизводство;

•

SC „Lamdro” SA - обработка на черни метали;

•

SC „Somaco” SA - сглобяеми материали от цимент, мазилка и

метал.
Освен традиционните търговски дружества, около 4.500 фирми развиват
промишлени, строителни и транспортни дейности, услуги и др. Като се има
предвид капацитетът на производство, броя на заетите и общите обороти, броят
на

малките

и

средните

предприятия

постоянно

нараства.

Основните

икономически области и техният принос за местната икономика:
•

производство: 9,19%;

•

търговия: 56,12%;
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АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И
ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
Като се има предвид, че рисковете са сложни и динамични и че страните
са засегнати от голям брой от тях, взаимодействащи помежду си във времето и
пространството, следва да се изработват съвместни подходи които ще
анализират

всяка

опасност

индивидуално,

на

местно,

регионално

и

трансгранично ниво вземайки предвид съществуващите взаимозависимости и
каскадни ефекти.

Анализ и оценка на риска от бедствията в трансграничния регион
област Враца и окръг Мехединци
Националните оценки на риска (НОР), на държавите членки на ЕС, като част
от Механизма за гражданска защита на Съюза (МГЗС), идентифицират и оценяват
природните и причинени от човека бедствия, за които се изискват целенасочени
действия на национално или наднационално ниво. Видовете риск от бедствия са
много разнообразни по своя характер, първопричина и нужда от реакция:
• Приодно-естествени
o Метеорологични: наводнения, екстремни климатични условия;
o Kлиматологични: горски пожар, суша;
o Геофизични: земетресение, свлачище, вулканични изригвания;
o Биологични: пандемични, болести по животните и растенията.
• Причинени от човека бедствия
o Технологичен

произход:

индустриална

авария,

радиологична

авария, нарушаване на критичната инфраструктура;
o Злонамерени действия: умишлени палежи, унищожаване на
инфраструктура, тероризъм, киберпрестъпност.
Въз основа на изчерпателна картина, описваща рисковете от бедствия в
дадена държава, НОР допринасят за установяването на база данни за риска, на
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чиято основа се осъществява националното управление на реакциите при
кризисни ситуации. Тя дава информация за подготовката и ресурсите (човешки,
материални), необходими за планиране на готовността и реакцията, и допринася
за последващото възстановяване. Оценките на риска също играят важна роля за
редуциране и превенция на риска, подобрявайки осведомеността относно
характера и първопричината на рисковете и допринасят за планирането на
превантивните мерки и приоритизирането на инвестициите, свързани с
информираност относно рисковете от бедствия.
Основните рискове от бедствия, върху които е фокусирана една НОР са 11
(единадесет):
➢

Наводнения;

➢

Екстремно време;

➢

Горски пожари;

➢

Земетресения;

➢

Пандемии; епизоотична; промишлена авария; критични

смущения

в

инфраструктурата;

ядрена

и

радиологична

авария;

киберпрестъпност и тероризъм.
Необходимостта от реална подкрепа за способите за управление на
рисковете на регионално ниво ще придобива все по-големи измерения в рамките
на МГЗС, тъй като бедствията не се подчиняват и лимитират от национални
граници. Природните и създадени от човека събития от регионално измерение
могат да бъдат под формата на:
• Дребномащабните събития могат да засегнат пограничните региони
- регионалните субекти в и извън страните могат да бъдат уязвими към
определени рискове и да се сблъскат със специфични пречки: уязвимост
на естествената гранична среда; правни / административни пречки;
• Мащабни събития с въздействия в различни страни, които могат да
надхвърлят капацитета в национален мащаб.
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В допълнение, самите рискови събития, дефинирани по-горе, имат
потенциала да развият т.нар. „каскаден ефект“ (Ефекът от каскада е неизбежна
и понякога непредвидена верига от рискови събития породено от начално
бедствие), при който видовете бедствия се допълват и засилват взаимно,
увеличавайки многократно щетитие и рисковете за населението, икономиката,
природата и благосъстоянието на засегнатата територия като цяло.
Към момента, съществуват инициативи, насочени към управление на риска
от бедствия в наднационален мащаб, но те остават ограничени до редица
макрорегионални стратегии на ЕС (Дунав, Балтийско море, Алпийско,
Адриатическо-Йонийско) или инициативи за сътрудничество таргетиращи
специфични бедствия (напр. Северен форум за риск анализ). За съжаление,
един от основните проблеми е, че съществуващите регионални инициативи за
управление на риска не се отразяват в процесите за оценка на риска, планиране
на управление на риска и планирането на реакции, предприети на национално
ниво – липсва единност в мерките за оценка на риска в различните държави
членки на ЕС.
Осъзнаването на трансграничното измерение на рисковете от бедствия е от
основно значение за разработването на цялостна картина на рисковете в
европейски мащаб, идентифицирането на взаимозависимости и повишаване на
готовността и реакцията чрез съгласувани действия с Координационния център
за спешни действия (КЦСД). Трансграничните измерения на рисковете се
адресират „ad hoc“ на национално ниво и биха могли да се възползват от посистематичен фокус в бъдещите оценки на риска.
Повечето природни и причинени от човека бедствия представляват
трансгранични рискове поради географския им характер (земетресения,
пожари, абнормални климатични проявления, наводнения др.), както и
променливостта и мащаба на тяхното въздействие (пандемии, епидемии по
добитъка, ядрена / индустриална злополука). Човешкото, икономическото или
екологичното въздействие за възникване тези опасности, както и тяхната
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вероятност от проявление съществуват независимо от националните граници. В
действителност, трансграничните рискове могат да се простират извън
границите на ЕС, по-специално за страните от Южната и Източната част на Европа
и в световен мащаб (напр. кибератаки; терористични атаки; геополитически
заплахи; пандемии; рискове от възможно замърсяване на подземни води от
съседни страни, произтичащи от сметища, зле обезопасени остарели мини,
както и рискове от аварии в морето, по-специално от кораби, превозващи нефт
или химикали и др.).
Редица национални оценки, подчертават трансграничния или глобалния
характер на определени рискове, които могат да изискват междусекторно и дори
международно

сътрудничество.

Доколкото

оценяването

на

рискове

от

национален и субнационален характер е обичайна практика за националните
органи, оценките на риска от трансгранични или глобални опасности могат да
представляват определени предизвикателства (напр. Точното определяне на
вероятността от настъпване). Оценката на риска, предприета от България,
например, отличава риска от авария с последващо радиоактивно замърсяване
както на територията на страната, така и извън нея.
През последното десетилетие, Европейският Съюз създаде инициативите
за борба с регионалното измерение на рисковете от бедствия, дефинирани
предимно от географски групи държави, изложени на подобни видове опасност,
една от които са програмите за трансгранично сътрудничество („Интеррег“) по
целта на Европейското териториално сътрудничество на политиката на
сближаване. Тя стимулира трансграничните оценки на риска в граничните
региони на ЕС, както и инвестициите в превенция на риска; готовност и реакция
(напр. граничен преход на аварийни превозни средства, сигнализация за
наводнение след течението или замърсяване и т.н.). Понастоящем Европейската
комисия оценява начините за облекчаване на правните и административните
гранични препятствия, които възпрепятстват съвместните механизми в
граничните региони.
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Основни видове бедствия съгласно НОР на
държавите-членки на ЕС
1. Наводнения
Наводненията засягат повече хора по целия свят, отколкото всяко друго
бедствие. Това е и един от основните природни рискове, пред които са
изправени и националните органи за управление на извънредни ситуации в
България и Румъния.
Наводненията, като природно-естествени бедствия, се срещат често на
Балканския полуостров под формата на преливане на реки, потопни вълни
причинени от проливни дъждове, разкъсвания на диги и обилно снеготопене,
както и наводнения по Черноморското крайбрежие. Рядко съществува година, в
която България и/или Румъния да не са пострадали от наводнения, от всякакъв
вид и характер, в зависимост от сезона.
Уязвимостта на населението към риск от наводнения варира значително
според

рисковите

градоустройственото

фактори

като

планиране

и

географска
жилищните

експозиция,
условия.

качество

на

Практиките

за

използване и управление на земята могат да повлияят на интензивността на
наводненията основаващи се на различния капацитет на задържане на вода в
почвата и растителността. Промишлените, търговските и жилищните разработки
в заливите, съчетани с изменението на климата, превръщат наводненията в
много динамичен риск.
Въздействия и каскадни ефекти
Наводнението,

като

процес,

е

сложно,

природно

катаклизмично

проявление включващо социално-икономически и физически фактори, с
потенциални и в много случаи реални, значителни въздействия върху хората,
бизнес, инфраструктура и услуги, но също към околната среда и културата
наследство.
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Потенциалните каскадни ефекти от наводнение могат да включват загуба
на жизненоважна инфраструктура, избухване на епидемични или епизоотични
събития, увреждане на промишлени съоръжения, причиняващи отделяне на
химически или радиоактивни вещества.
Трансгранични измерения
Рисковите събития, свързани с наводнения представляват голям риск висока честота, но локализираните въздействия, ограничени във времето и
тежестта - големите наводнения могат да засегнат огромни райони, имат много
драматично въздействие, включително и през границите (например тежкото
наводнение на Балканите през 2014 г., което засегна всички крайдунавски
държави).
Повечето водни пътища в Европа се характеризират с речни басейни,
разположени в повече от една страна (например басейна на река Дунав).
Страните, разположени по протежение на един и същи регион на речен басейн,
са изложени на почти идентични рискове от наводнения (например рискове от
наводнения, оценени в България, Хърватия, Унгария и Румъния).
Климатични промени
Увеличената честота и тежестта на наводненията в Европа са свързани с
изменението на климата. Страните, оценяващи риска от наводнения, признават
нарастващата роля на изменението на климата. През последното десетилетие се
наблюдава трайно увеличение на пролетно-лятните валежи в страните от
Югоизточна

Европа,

което

поставя

под

сериозен

риск

населението,

икономиката, природата и благосъстоянието на засегнатата територия като
цяло.
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Измерения на риска в България и Румъния
За разлика от други държави в ЕС, с по силно изразени граници с
морски/океански водни басейни, в България и Румъния, основните проблеми с
наводненията са свързани с териториите граничещи с река Дунав (като за
България и притоците на река Марица биха могли да се поставят като проблемни
и рискови). Все пак, поради начина си на вливане в Черно море, в Румъния
съществува и риск от наводнения свързани с навлизане на солена вода (в
крайбрежните зони) в ресурси на страната.
В допълнение, наводненията произлизащи от проблеми с преливане и
инфраструктурни дефекти на язовирните съоръжения, са също риск, с които
трансграничния регион в двете страни следва да се съобразява.

2. Екстремни метеорологични събития
Екстремните метеорологични условия, като проявление, представляват
събития които са разрушителни и налагат намесата на спешни служби и
гражданска защита и / или водят до други природни бедствия (като наводнения
или суша), се считат за основен риск от голям брой национални органи, които
отговарят за управление на извънредни ситуации, като България и Румъния не
правят изключение.
Бурите в Европа обикновено произхождат от екстратропични циклони в
резултат на топъл субтропичен въздух, влизащ в контакт с полярния въздух над
Атлантическия океан. Големите разлики в тези системи за налягане водят до
образуване на бури над Западна и Централна Европа; по-рядко тези бури могат
да прогресират на юг и да засегнат Южна и Югоизточна Европа.
Въздействия и каскадни ефекти
Предходното десетилетие (1998 – 2009г.) екстремните метеорологични
събития са причинили смъртта на над 700 души в Европа и са определени като
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най-скъпите от всички природни опасности по отношение на икономическите
загуби. Екстремното време е също важна причина за прекъсване и/или
унищожение

на

основната

инфраструктура

(пътища,

далекопроводи,

високорискови инсталации и др.), в засегнатите региони. Влиянието на
Екстремните метеорологични условия върху околната среда също е от
съществено значение: над 130 събития от „екстремно метеорологично“ естество
са идентифицирани като причиняващи "забележими щети" на горите в Европа
през последните 60 години, а сами по себе си, бурите са отговорни за над 50%
от всички първични абиотични и биотични щети по обем от катастрофални
събития за горите в Европа.
По

отношение

на икономическото въздействие,

редица скорошни,

екстремни метеорологични събития, доведоха до сериозни икономически загуби
в

цяла

Европа,

за

които

имаше

необходимост

от

активиране

фонд

„Солидарност“. Един от примерите са тежките зимни условия в България през
2015г., за които бяха отделени над 240 милиона евро.
Във връзка с горното, силните валежи и снеговалежи оказват тежко
икономическо и социално въздействие върху даден регион. В случай на
сериозни снежни условия, засягащи големи площи (т.е. редица градове или
региони или цяла част от страна или трансграничен регион), транспортните
услуги обикновено са силно засегнати (ограничения / прекъсвания на влаковите
операции; застрашена безопасност на движението по пътищата или невъзможна
такава, като повишен риск от забавяне, свързано с времето за доставка на
всички видове комунални услуги) и здравните услуги са нарушени (повишено
търсене и намалена способност за предоставяне на услуги). В допълнение, при
много сериозно бедствие и в зависимост от географската локация, екстремното
време причинено от обилни снеговалежи и снегозадържане оказват негативно
влияние и на други икономически и социални въздействия (достъп до работа,
училища, повреда на физически активи и др.).
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Рисковете, свързани с екстремно време, могат да увеличат излагането на
други

форми

на

природни

опасности,

като

свлачища.

Следователно

намаляването на рисковете от свлачища чрез подобряване на практиките за
управление на земите е важно, за да се намали уязвимостта на откритите площи
пред

други

форми

на

каскадни

рискове,

свързани

с

екстремните

метеорологични събития.
Трансгранични измерения
Влиянието и проявлението на екстремните метеорологични събития не се
определя от изкуствени национални граници. Въздействието на една достатъчно
силна буря (независимо от сезона) ще бъде усетено в по-глобален – регионален
мащаб; подобно силната суша или период на екстремни температури ще засегнат
общностите, околната среда и икономиките на надлокално – трансгранично ниво
и измерение.
Климатични промени
Екстремните метеорологичните събития, са симптомите на развиващите се
в последните 30-40 години и експоненциално нарастващи климатични промени
на планетата. Настоящите прогнози за засилени екстремни събития в резултат
на изменението на климата показват, че рискът от метеорологични опасности в
Европа ще се увеличи в бъдеще. Особено опасни метеорологични събития, се
очакват в зоните, които се явяват преходни за климатични зони/пояси, каквито
са особено характерни за Балканския полуостров.
В резултат екосистемите и общностите могат да бъдат изложени на поголяма интензивност и честота на тежки метеорологични събития, особено в
зони близки до водни басейни: повишаването на равнището на водата (в
комбинация с буря) ще увеличи риска от наводнения, брегова ерозия и дори
навлизане на солена вода (в крайбрежните зони) в ресурси на подземните води
и реки, делти и устия в тези райони.
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Измерения на риска в България и Румъния
И в двете балкански държави, рисковете от екстремни метеорологични
условия са съществени. Силна вариация в годишните температури води до
разнообразни по своята проява бедствия. Лятната суша – до опасни горски и
полски пожари, Пролетно-летните дъждове – до тежки наводнения, а зимните
условия – до виелици и снегонавявания засягащи цялостното функциониране на
общата инфраструктура и населението в двете държави.

3. Горски пожари
Националните органи за извънредни ситуации в България и Румъния, както
и в целия Европейски Съюз, приемат климатичните опасности като горски
пожари за едно от най-съществените бедствени, природни проявления. Горските
пожари са риск с голяма вероятност и повтарящо се явление на Балканския
полуостров.
Всяка година горските пожари в ЕС горят средно половин милион хектара
горски и природни земи. Сезонните метеорологични условия и цикълът на
изгаряне / натрупване на мъртва биомаса определят до голяма степен
продължителността на сезона на горските пожари, пространствените модели и
периода на връщане на горските пожари. По този начин това бедствие може да
представлява различни нива на риск за дадена територия.
Вероятността и въздействието на големите горски пожари варират в
зависимост

от

видовете

гори,

топографията,

климатичните

условия

и

готовността да се съдържат локализирани източници на пожар. Факт е, че
голяма

част

от

горските

пожари

са

следствие

от

злонамерени

или

непреднамерени човешки действия.
ЕС редовно се призовава да подкрепя отговорите на големи събития в
горските пожари. Последните активирания на КЦСД включват големите пожари
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през 2012г. на Балканите, които обхванаха и територията на България и
Румъния.
Въздействия и каскадни ефекти
Горските пожари могат да имат големи разрушителни въздействия върху
околната среда, човешкото здраве и икономиката, като се има предвид особено
значимата екологична, финансова и нематериална стойност на горите на
Балканите.
При екстремни климатични условия горските пожари влияят на здравето и
функциите на екосистемите и могат да причинят големи щети на живота и
имуществото чрез нарушаване на транспортните системи и критичната
инфраструктура (пътища, електропроводи и др.), бизнеса и частните активи.
Докато жертвите обикновено могат да бъдат избегнати, пожарите отделят
газове, които могат сериозно да повлияят на човешкото здраве и да допринесат
за глобалното затопляне.
По отношение на икономическото въздействие редица скорошни големи
пожари доведоха до сериозни икономически загуби в цяла Европа, за които бе
използван и фонд „Солидарност“ – тежката суша и горски пожари в Румъния през
2012 г., причина икономически щети в размер на 806 милиона евро. Големите
райони на изоставени населени места (когато градските селища са замесени с
местообитания

на

дивата

природа),

допълнително

допринасят

за

променливостта на вероятността от възпламеняване, фрагментацията на
ландшафта и местата за достъп за потушаване на огъня. С разширяването на
допирните точки между дивата природа и градската среда, по-специално в Южна
Европа, икономическите и човешките въздействия поради горските пожари
вероятно ще се увеличат.
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Трансгранични измерения
Полярните пожари могат да представляват трансграничен риск. Всъщност
пожарите са опасности, които се развиват и засягат райони, независимо от
националните граници - през летния период всички страни от Южна Европа са
особено уязвими от горски пожари.
Измерения на риска в България и Румъния
България и Румъния са едни от сериозно засегнатите територии, когато
става дума за горски (и полски) пожари. Всяка година в двете страни има хиляди
декари, гора и посеви, пострадали от разрушителните действия на огъня. Посериозен проблем, от национална и наднационална гледна точка са щетите,
които пожарите потенциално биха могли да нанесат на ключова инфраструктура.

4. Земетресения
Много страни в Югоизточната част на Европа са особено изложени на
опасности от земетресение, което е в съответствие с основните линии на
разлома в Европа, разположени там, където Евразийската плоча се среща с
Африканската плоча и преминава през Средиземно море (повече от 90% от
земетресенията са причинени на границите на плочата).
Въпреки, че честотата и силата на земетресенията на конкретните места не
могат да бъдат предвидени с точност, управлението на риска в райони, склонни
към земетресения в цяла Европа, може да бъде формирано чрез научно
моделиране (напр. Модели на уязвимост на сгради и критична инфраструктура,
глобален

модел

на

земетресенията

и

т.н.),

инструменти

за

ранно

предупреждение и оценка на въздействието. От съществено значение са
ефективната подготовка, подходящият капацитет за реакция и адекватните
мерки за изграждане на устойчивост, намаляващи риска от тези бедствия.
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Превантивните мерки като сеизмична защита на инфраструктурата чрез
прилагане на строителни норми (EN Eurocodes) и зониране за планиране на
използването на земята могат значително да намалят тежестта на човешките,
структурните и икономическите въздействия от земетресенията.
Въздействия и каскадни ефекти
Въздействието на земетресенията може да варира от силно локализирани
събития до драматични въздействия върху общностите, инфраструктурата,
икономиката и околната среда в големи региони. Настъпването на голямо
сеизмично събитие в застроена градска зона може да окаже особено тежко
въздействие, което да доведе до пълно нарушаване на икономическите и
социалните функции на общността.
Трансгранични измерения
Разположението на различни европейски страни по основните линии на
разлома и активните зони на сеизмичност в граничните региони могат да доведат
до трансгранични сериозни въздействия на земетресения - оценките на
земетресението от България и Румъния подчертават тази възможност.
Измерения на риска в България и Румъния
Като държави намиращи се на Балканския полуостров и България и
Румъния страдат сериозно от земетресения, като и двете държави за последните
50 години са регистрирали такива с магнитуд от над 7 по скалата на Рихтер. Над
98% от територията на България и над 90% от територията на Румъния са под
постоянен риск от земетресения.
В

тази

връзка,

под

програмата

за

трансгранично

сътрудничество

„ИНТЕРРЕГ“ 2007-2013, Националния институт за изследвания и разработки по
геофизика към БАН, в партньорство с Инспектората за бедствени ситуации в
“Олтения“, окръг Долж, Асоциацията н Дунавските общини и Фондация за
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Демокрация, култура и свобода (клон Кълъраш) изградиха система от 16
сеизмични станции за ранно предупреждаване на местните власти, за
своевременна реакция при бедствия от такъв характер.

Фиг. 1: Сеизмични станции в пограничния район на България и Румъния

5. Пандемии
Големите огнища на инфекциозно заболяване са известни като епидемии.
Те се превръщат в пандемии, когато се появяват в голям географски район и
засягат голяма част от населението. Повтарянето на минали пандемии
предполага, че този риск може да възникне няколко пъти в век, докато по-често
могат да се появяват по-често локализирани епидемии.
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Пандемичният риск, е действително един от рисковете от бедствия, който
засяга абсолютно всички страни на стария континент. Като формирование с
широко отворени граници (не само вътрешни, но и външни) – ЕС представлява
сериозен инкубатор, за най-различни епидемични прояви, като грипът (във
всичките му разновидности) е най-често оценяваната форма на риск от
пандемия. Пандемиите могат да се появят средно на всеки 30-40 години, след
промяна в антигенетичната структура на вируса A. Нивото на несигурност
относно вероятността от тази опасност я прави високопоставен риск от бедствия,
който изисква особено внимание.
Въздействия и каскадни ефекти
Пандемичният

риск

може

да

се

характеризира

с

катастрофални

въздействия върху човека, икономиката и околната среда – както се вижда и
понастоящем от все още силно активния COVID – 19. Пандемията се отразява на
човешкото здраве, както в следствие от това се стига до преки и косвени
икономически разходи. Имунитетът на човешкото население срещу нови грипни
вируси с пандемичен потенциал е ограничен или липсва. Косвените социалноикономически въздействия могат да бъдат следствие от човешкото въздействие,
тъй като мащабът на засегнатите лица може да повлияе на управлението на
жизненоважни социални и икономически услуги - адресирането на изпълнението
на жизненоважни услуги може да помогне за намаляване на степента на
въздействие върху социалните функции.
Трансгранични измерения
Инфекциозните болести не зачитат никакви изкуствени, национални
граници и в днешния глобализиран свят стана ясно, че Европа е еднакво уязвима
за възникващи заплахи от болести, което е показано от значимото социалноикономическо въздействие на епидемиите върху обществата.
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Глобалната

мобилност

на

хора

и

стоки

засилва

много

бързото

разпространение на вирусна епидемия, с много сериозни въздействия върху
социалните функции - такава нестабилност изисква справяне с потенциалния
риск от пандемична болест на подходящо национално или наднационално ниво.
Разпространението на вирусна епидемия в регионален мащаб ще изисква
подходящо планиране на аварийната способност на наднационално ниво.
Климатични промени
Оценка на риска от пандемия може да вземе предвид връзката между
променящия се климатичен пейзаж и разпространението на инфекциозни
заболявания, тъй като по-високите температури ще позволят развитието на
болести (главно бактериални и паразитни), които са принципно нетипични за
географските ширини на Балканите.
Измерения на риска в България и Румъния
За малки, отворени икономики каквито са България и Румъния, общите
последици за благосъстоянието на обществото, от разразила се пандемия могат
да бъдат повече от сериозни. Според прогноза на световната банка за 2020г.,
брутният вътрешен продукт на България и Румъния ще се свие с над 6%, което
автоматично ще постави и двете държави на челните места за най-пострадали
държави от кризата, причинена от COVID-19, в региона на „Европа и Централна
Азия“, заедно с Хърватия и Русия.
В тази връзка, своевременната оценка на риска и предприетите мерки, са
основа за минимизиране на ефектите от пандемии на територията на уязвимите
от подобни явления балкански държави, като България и Румъния.
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6. Болести по животните и растенията
Животните и процесът на производство на хранителни продукти могат да
бъдат изложени на различни сериозни инфекциозни заболявания. Някои болести
по животните са ограничени до един вид, докато други могат да се
разпространяват от един животински вид на друг. Климатичните промени и
глобализацията на търговията се считат за важни двигатели на този риск.
В контекста на болестите по животните се прави разлика между
епизоотични - не преносими на хора (напр. Шап, Син език, Свинска чума и т.н.)
и зоонозни - болести, естествено предавани от гръбначни животни на хора
(например птичи грип, бяс и т.н.). Някои от най-тежките епидемии от животни
включват класическа чума по свинете, инфлуенца по птиците, шап, болестта син
език, африканска конска болест, болест на Нюкасъл, вирус от Западен Нил и
бяс.
Всички подобни заболявания са класифицирани от Световната организация
за здраве на животните (OIE) като болести от „списък А“, което означава, че те
са бързо разпространяващи се болести от голямо икономическо значение.
Всъщност подобни епидемии могат да доведат до значителни загуби за
правителствата, фермерите и всички други заинтересовани страни, участващи
във веригата за производство на животновъдство. В страни със силно
индустриализиран селскостопански сектор уязвимостта към разпространението
на такива заболявания е особено голяма.
Въздействия и каскадни ефекти
Епизоотичният риск може да доведе до тежки социално-икономически и
човешки въздействия. Най-тежките въздействия потенциално биха могли да
засегнат производството и търговията с хранителни продукти (домашни птици,
месо),

както

и

здравето

на

хората

чрез

опиянение

и

епизоотично

разпространение - напр. когато епидемия от добитък се разпространява от
животни към хора.
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Въз основа на настоящите нива на ветеринарна готовност класическата
чума по свинете, африканската чума по свинете, шапа и птичият грип са
болестите, представляващи най-голям риск за Балканите и за ЕС.
Трансгранични измерения
Трансграничният аспект на този риск е особено важен поради високата
нестабилност на епидемичните огнища, тъй като е потенциал, че изменението
на климата и глобализацията (включително международната търговия с животни
и животински продукти и повишена мобилност на хората) могат да допринесат
за повишена вероятност от болести, засягащи местния добитък през следващите
години.
Разпространението на вирус в съседните страни е възможно поради
бързото разпространение на вируси и глобалната миграция на дивата фауна,
независимо от националните граници.
Климатични промени
Както и при епидемиите/ пандемиите при хората, промяната на
климатичните условия може да доведе до увеличаване на разпространението на
сериозни инфекциозни преносими болести, засягащи животните и растенията,
на Балканите като уязвим регион.
Изменението на климата ще има голямо влияние върху пространственото и
времевото разпространение на вредители, плевели, паразити и болести, които
могат да повлияят на културите, животновъдството и горите. Необходими са
дългосрочни мерки оценка на риска за адаптация, за да се предотвратят бъдещи
огнища.
Измерения на риска в България и Румъния
Държавите от Балканския полуостров, са едни от най-засегнатите от
проявления на болести по животните и растенията. Като съседни страни преноса
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на заразите и пораженията от тях стават по едно и също време, както бе
ситуацията със свинската чума от 2019г., шапа по чифтокопитните животни,
разразил се на територията на двете страни през 2011г., както и дървоядите –
характерни за по-южните страни, които и до днес продължават да нанасят щети
по горите на централните и северни части на Балканския полуостров.

7. Промишлени аварии
Рискът от промишлени аварии основен риск, разглеждан от повечето
органи за управление на извънредни ситуации в България, Румъния и целия ЕС.
Промишлените произшествия, включващи изпускането на опасни вещества,
експлозии или пожар, са сравнително чести явления в балканските страни. Те
са разнообразни по форми и въздействието им може да варира по характер и
мащаб. В болшинството от случаите въздействията са локализирани.
Въпреки че събития, от по-големи мащаби са по-слабо вероятни,
въздействието им може да бъде много тежко, като опустошителните експлозия
на мястото за производство на експлозиви в Горни Лом, България през 2014 г.
Опасните видове отрасли включват нефтени рафинерии, производство /
съхранение на химикали (включително втечнен природен газ), фойерверки и
експлозивни производства / съхранение, съхранение и разпространение на
гориво, преработка на метали, производство на фармацевтични продукти,
третиране на отпадъци, малки и средни предприятия и не химически базирани
предприятия, които използват опасни вещества.
Въздействия и каскадни ефекти
Основните въздействия на промишлени аварии са както следва:
• смъртни случаи и наранявания на работници на място и сред
околното население;
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• щети върху имуществото и инфраструктурата на място и в
околността;
• прекъсване на основни (комунални) услуги и транспортни мрежи с
(понякога) дълготрайни последици;
• замърсяване на околната среда с потенциално трансгранично
измерение;
• значителни икономически загуби, които могат да доведат до фалит
/ загуба на работни места.
Транспортирането на опасни товари през територията на дадена държава
може да увеличи риска от злополука Разширяването на градските зони може
също да увеличи експозицията на риск от промишлени аварии, тъй като
близостта на градските общности с високорисковите промишлени предприятия
увеличава потенциала за човешки и икономически последствия в случай на
авария.
Освобождаването на определени вещества в околната среда, се счита за
рисково, поради опасности за здравето (например остри токсични вещества,
отровни газове и т.н.), физически опасности (например експлозиви, силно
запалими вещества) или опасности за околната среда. Опасните отрасли могат
да бъдат уязвими от въздействието на природните опасности.
Въпреки че дребните промишлени аварии не са рядкост, големите
промишлени събития са със сравнително малък риск.
Трансгранични измерения
Промишлените аварии могат да причинят въздействие в повече от една
държава. Разпространението на химикали по водни канали, както и широкото
замърсяване на околната среда може да засегне съседни страни. Рискът от
трансгранично въздействие е важен в случаите на непосредствена близост на
рискови съоръжения до граничните региони или тези, разположени в близост до
трансгранични

водни

течения,

както

е

признато

от

Конвенцията

на
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Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) за трансграничните
ефекти на Промишлени аварии.
Климатични промени
Въздействието на изменението на климата увеличава риска от промишлени
аварии. Климатологичните събития като екстремно време и наводнения могат
да доведат до повредена или отслабена инфраструктура, което от своя страна
предизвика отделянето на опасни вещества, експлозии или промишлени
пожари, или да утежни последиците от такива аварии и рисковете от
многократно изпускане на опасни вещества.
За в бъдеще, се очаква рискът промишлени аварии да се увеличи поради
опасности, свързани с изменението на климата и по-голямата уязвимост на
обществото (урбанизация и взаимосвързаност).
Измерения на риска в България и Румъния
В България и Румъния основните опасения относно с рискове от по-големи
промишлени аварии са свързани със замърсяване на основни водни басейни и
въздуха, както и с локална безработица (в зависимост от вида авария), която
може да се появи в следствие на бедствието.

8. Прекъсване на ключова инфраструктура
Критичните инфраструктури включват, inter alia, енергетика, ядрена, ИКТ,
транспорт, вода, финанси, храна, здравеопазване, изследвания и спешни и
охранителни услуги. Взаимосвързани критични инфраструктурни мрежи, като
транспорт (автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт); енергия
(електричество, газ, нефт и др.); цифрови комуникации (фиксирани, мобилни);
вода (снабдяване, пречистване на отпадни води, защита от наводнения), които
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носят огромни възможности за обществото и икономиката, но също така и са
податливи на рискове.
Европейската ключова инфраструктура (ECI) е актив или система, която е
от съществено значение за поддържането на жизненоважни функции в
обществото,

здравето,

безопасността

и

сигурността,

икономическото

и

социалното благополучие на хората.
Устойчивостта на тази инфраструктура - т.е. способността й да се
възстановява бързо от щети причинени от бедствия е от съществено значение за
осигуряването на обществото, което само по себе си изисква ефективна оценка
на риска и навременна реакция при извънредни ситуации.
Въздействия и каскадни ефекти
Като комплексна и взаимосвързана система, инфраструктурата е обект на
широк спектър от опасности и заплахи, като природни събития, преднамерени и
непреднамерени зловредни действия и т.н. Рисковете от прекъсване / срив на
жизненоважната инфраструктура са взаимозависими и могат да се разпростират
далеч извън географските граници, обхвата на юрисдикцията на дадена
държава-членка на ЕС. С увеличаването на взаимозависимостите нараства
потенциалът наслагване на бедствията в инфраструктурата, като по този начин
обществото ще бъде засегнато на множество нива.
Въздействията, произтичащи от прекъсването или пълното спиране на
критични

инфраструктури,

засягат

предоставянето

на

основни

услуги,

включително предоставянето на енергия, вода, храна, комуникации, здравни и
аварийни услуги и транспорт. Въздействията ще зависят от продължителността
на прекъсването, сезона, устойчивостта на услугата и реакцията от страна на
властите, но могат да включват и сериозни обществени ефекти, икономически
последици и в крайни случаи жертви.
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Поради засилената взаимозависимост на основните услуги, прекъсването
на една част от ключовата инфраструктура (напр. захранвания) може да
предизвика „ефекта на доминото“, което да доведе до смущения във
функционирането

на

други

ключови

услуги.

Зависимостите

и

взаимозависимостите със сигурност могат да увеличат въздействието на
загубата на ключова инфраструктура, но връзката с вероятността от такава
загуба е неясна. Като цяло, Европейската комисия насърчава системен подход
на методологиите за оценка на риска, при които критичните инфраструктури се
третират като взаимосвързана мрежа.
Трансгранични измерения
По дефиниция прекъсването или унищожаване на ключова инфраструктура
може да окаже значително въздействие върху поне две държави-членки.
Рискът от трансгранично въздействие е релевантен и в случаи на
прекъсване на други форми на жизненоважна инфраструктура (здравеопазване,
образование, транспорт и др.) при непосредствена близост на съоръженията в
риск до пограничните региони.
Климатични промени
Ролята, която климатичните промени играят като рисков двигател при
екстремни природни събития, от своя страна може да доведе до повишен риск
от нарушаване на критичните инфраструктури. Към днешна дата покачването на
температурите и морското равнище, както и повишената честота и интензивност
на екстремни метеорологични събития, като бури, топлинни вълни и
наводнения, вече оказват значително влияние върху функционирането на
транспортната и енергийната инфраструктура.
Измерения на риска в България и Румъния
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България и Румъния са страни, в които ключовата инфраструктура все още
е в процес на догонване, на тази в развитите страни-членки на ЕС. В тази връзка
всеки риск, които може да доведе до нейното допълнително нанасяне на щети
трябва да бъде правилно оценен и да бъдат приложени възможно най-бързите и
ефективни мерки за отстраняване на евентуални щети от бедствия.

9. Ядрени / радиологични аварии
Ядрени аварии - събития, включващи съоръжения или дейности, от които
има вероятност за изпускане на радиологичен материал и с трансгранични
последици - и инциденти, включващи радиоактивно освобождаване, се считат за
рискове с малка вероятност, но с потенциално високи нива на въздействие.
В момента в ЕС работят 128 ядрени реактора, групирани в 55 обекта в 14
държави-членки. Техният запис за безопасност е такъв, че въпреки че са се
случвали и продължават да се случват „инциденти“, никога не са се случвали
„големи аварии“. Поради високото потенциално въздействие на всяка ядрена
авария, атомните електроцентрали са обект на строг контрол на безопасността
и сигурността и са въведени строги мерки за предотвратяване и смекчаване.
Други форми на ядрени или радиологични аварии могат да възникват извън
атомните електроцентрали, като транспорт на радиологичен материал,
инсталации, работещи с реакторно гориво; ядрени двигатели; съоръжения за
съхранение на използвано гориво; както и други мощни индустриални
източници, включващи радиоактивни материали.
Въздействия и каскадни ефекти
Оценките на риска от голямо радиологично изпускане на национално ниво
обикновено

подчертават

много

ниската

вероятност,

но

потенциалните

катастрофални въздействия от събитие. Вероятността за ядрени аварии се счита
теоретично за много ниска, което се дължи до голяма степен на нивото на
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техническите стандарти, организация, контрол на органите и културата на
безопасност.
Въпреки това, в случай на тежка ядрена авария, човешкото, екологичното
и икономическото въздействие би било много тежко, включващо замърсяване
на земя / вода, дългосрочни здравословни усложнения поради излагане на
радиация (ракови заболявания), психологически стрес и важни икономически
разходи поради до загуби в селскостопанския сектор, намален туризъм и
засегнато промишлено производство. В зависимост от нивото на въздействие
може да е необходим масивен отговор от цялото общество, за да се възстановят
от щетите.
Трансгранични измерения
Държавите без ядрени съоръжения все още оценяват силно риска от
ядрена авария на тяхна територия - рискът от ядрени аварии ще зависи от броя
и относителната близост до атомните електроцентрали в регионален мащаб,
както и от нивата на безопасност и сигурност на всяка отделно растение.
Превантивните мерки за ограничаване на възприемането на риска са особено
уместни в случай на риск от ядрена авария.
Трансграничният

риск

от

тежки

ядрени

аварии

изисква

силно

сътрудничество между държавите-членки на ЕС и държави извън ЕС при
оценката на атомните електроцентрали, ранното предупреждение, обучения и
учения.
Чрез системата за

бърз обмен

на радиологична информация на

Европейската общност (ECURIE) всяка страна може незабавно да информира
всички държави-членки на ЕС в случай на авария в някое от ядрените си
съоръжения.
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Климатични промени
Ролята на климатичните промени като рисков двигател при екстремни
природни събития от своя страна може да доведе до повишен риск от аварии в
ядрени централи или съоръжения, съдържащи радиоактивни вещества.
Измерения на риска в България и Румъния
Като страни пострадали от аварията в Чернобил през 1986г., и за двете
балкански страни риска от подобни бедствия е реален и се взима предвид в
цялата му гама от възможни проявения.

10. Тероризъм
Последното десетилетие показа, че Европейските граждани са изложени на
нарастваща заплаха от терористични атаки. Настоящите опасения относно
сигурността са пряко обвързани с нестабилността в съседството на ЕС, съчетана
с развиващите се форми на радикализация и тероризъм, независимо от
границите и международното естество. Необходимо е също така да се обърне
внимание на политическия и религиозен екстремизъм, който може да бъде
извършен чрез чуждестранни терористични бойци или т.нар. „самотни вълци“.
Заплахата от тероризма е силно непредсказуема поради сложния и
фрагментиран характер на глобалната терористична заплаха, която се получава
не само от структурирани групи и мрежи, но и от по-малки групи, базирани в ЕС,
както и от терористични действия, извършвани от отделни лица, с лични мотиви.
Технологичното развитие и глобализацията допринесоха сериозно за рисковете
от терористични заплахи.
Въздействия и каскадни ефекти
Една терористична атака има потенциал да окаже сериозно въздействие,
което

води

до

смъртност,

наранявания

и

психологически

страдания,

икономически загуби, основни нарушения на ключова инфраструктура.
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Важно е да се отбележи, че терористичните атаки могат да бъдат свързани
с други видове рискове (епидемии, пандемии, химически / биологични /
радиологични / ядрени заплахи, промишлени аварии, технически повреди,
тежко време и кибератаки) чрез серия от каскадни ефекти.
Трансгранични измерения
Докато непосредствените въздействия на терористичните атаките са
локализирани, те обикновено отразяват споделено терористична заплаха в
различни европейски държави.
Съществува и трансгранично измерение в планирането и провеждането на
терористични атаки, както е илюстрирано от последните събития.
Измерения на риска в България и Румъния
България и Румъния не са от държавите, в които има концентриран
епицентър на терористични прояви. Въпреки терористичния акт в Бургас,
България през 2012г., централните и северните части на Балканите са
определяни като сравнително спокойни, от гледна точка на терористични
прояви.

11. Компютърни престъпления
Защитата на киберпространството се превърна в основен проблем за
европейските страни, тъй като обществата все повече зависят от електронните
мрежи и информационните системи. Информационните и комуникационните
технологии (ИКТ) са централни за икономическия ни растеж и са от решаващо
значение за функционирането на нашите европейски икономически сектори.
Кибератаки, на които най-често са изложени отделни лица, организации/
институции и мрежи, са:
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• синтактични атаки – използва се зловреден софтуер (вируси, червеи
и „троянски кон“), свързани с кибер шпионажа и саботажите;
• семантични атаки – разпространение на неточна информация, която
да повлияе на достоверността на целевите ресурси, релевантни в случай
на кибер-подривна дейност;
• други форми на кибер заплахи стават все по-актуални, като
например рискът от „социален инженеринг“, включващ вътрешна
манипулация на отделни данни и инсталиране на зловреден софтуер.
Хибридните заплахи обхващат смесицата от военни и невоенни действия,
които могат да бъдат използвани по координиран начин от държавни или
недържавни участници, често в прикрита и опровергаема форма, за подкопаване
на общественото доверие в държавните институции или използване на социални
уязвимости.
Въздействия и каскадни ефекти
Наред с енергетиката, транспорта, банковото дело и здравните сектори,
други области на обществото, изложени на такива заплахи, включват държавни
услуги, спешни служби, селско стопанство, водоснабдяване, транспорт,
финансови услуги и дистрибуция. Бързо променящият се характер на подобни
атаки в резултат на развитието на ИКТ затруднява количественото определяне и
реакцията на тази заплаха. Историческите събития показват, че нивото на
внимание, което се отделя на този риск, не е достатъчно за правилна превенция,
готовност, реакция и възстановяване по отношение на кибератаките.
Трансгранични измерения
Кибератаките не се ограничават до местно или национално ниво, доколкото
данните за целите на такива атаки не са непременно свързани с даден
географски район. Глобалното измерение на тази заплаха е ясно, тъй като
източниците на агресия могат да бъдат разположени навсякъде по света.

Проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”,
ROBG 416
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната
позиция на Европейския съюз

52

+

Измерения на риска в България и Румъния
България и Румъния, като всяка една страна, не само в Европа, но и в света,
са изложени на риск от Кибертпрестъпления от всякакъв мащаб. И в балканските
страни, все още липсва ясна методика за оценка и реакция на подобен тип
рискове и техните последици.

Класификация, честота и интензивност на бедствията. Опасност от
възникване на бедствия в различни локации на територията на област
Враца.
За целите на класификацията на риска са дефинирани четири области на
вредните последствия в областта:
•

Социални последствия - последствия за хората и

прекъсване на нормалната социална функция – потенциалният
брой на загиналите, на сериозно пострадалите или заболелите,
както

и

броят

на

непосредствено

засегнатите

хора

–

евакуирани/преместени и временно настанени лица;
•

Последствия за инфраструктурата - поражения на

сгради, съоръжения, прекъсване на доставките на основни
стоки/услуги;
•

Икономически загуби - общите загуби в лева за всички

категории, включително разходите за лечение, разходите за
незабавни или дългосрочни мерки за възстановяване, разходите
от прекъсване на икономическата дейност, косвени социални
разходи и други преки и косвени разходи;
•

Последствия за околната среда - въздействие върху

географията на района с последствия за околната среда, релефа,
природните ресурси – разходите за възстановяване на околната
среда или щетите върху околната среда.
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Списък с опасностите от бедствия характерни за територията на общината:
• Речни наводнения;
• Скъсване на язовирна стена;
• Земетресения;
• Свлачища;
• Срутища;
• Силни бури;
• Градушки;
• Снегонавявания ;
• Поледици;
• Високи температури;
• Продължителни суши;
• Разлив на опасни вещества;
• Големи транспортни произшествия:
• Автомобилен транспорт;
• Железопътен транспорт.
• Горски пожари;
• Пожари в земеделски територии;
• Животинска епидемия;
• Човешка пандемия;
• Завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ;
• Прекъсване на доставките на основна стока/услуга.
Наводнения в общината могат да възникнат при обилни валежи и
снеготопене по поречието на река Искър .
Съгласно картите на районите с риск от наводнение за период от 1000
години, изготвени от Басейнова дирекция ,,Дунавски район‘‘ гр. Плевен на
територията на община Мездра са определени два района със значителен
потенциален риск от наводнения, които се намират по поречието на река Искър.
Проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”,
ROBG 416
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната
позиция на Европейския съюз

54

+

На територията на общината има изградени 5 бр. язовири.
Застрашено е населението, попадащо в заливните зони на язовирите и по
поречията на малки реки и дерета с голям водосборен район.
Съгласно картите на басейнова дирекция при речно наводнение за
общината ще бъдат засегнати около 3000 жители. Засегната площ ще бъде
4249,26 дка, засегната жилищна територия ще бъде 284 дка.
В резултат от проливни дъждове по разглеждания сценарий за възникване
на наводнение е възможно възникване на следната обстановка:
• паника, наранявания и загинали хора;
• частични и слаби разрушения по сградния фонд;
• част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от
настаняване и осигуряване на средства за живеене;
• нарушаване на връзки на тръбопроводи за извеждане на отпадни и
питейни води;
• вероятни прекъсвания на електро енергия на засегнатите райони;
• прекъсвания на транспортната инфраструктура, поради пропадане,
срутване, отнасяне на земни маси от силата на водата, което ще затрудни
доставката на основни стоки и услуги;
• възможно е да се обяви карантинен период за цялата област или за
засегнатите части от нея, за неопределено време, поради сложна
хигиенно-епидемиологична обстановка.
При проливни дъждове могат да възникнат локални наводнения в
населените места, вследствие на липса, или не добре изградени и поддържани
отводнителни системи.
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(a)

Опасност от възникване на за скъсване на язовирна стена
На територията на общината има изградени 5бр. язовири. При скъсване на

язовирна стена на

някой от язовирите

е

застрашено

населението

и

инфраструктурата, попадащи в заливните зони, съгласно аварийните им планове
В резултат от скъсването на стената на язовира по разглеждания сценарий
е възможно възникване на следната обстановка:
• паника, наранявания и загинали хора;
• частични и слаби разрушения по сградния фонд;
• част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от
настаняване и осигуряване на средства за живеене
• вероятни прекъсвания на електроенергия на засегнатите райони;

(b)

Опасност от възникване за земетресение
Земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер.
Територията на област Враца попада в сеизмична зона от третостепенно

значение, където максималните земетресения се очакват до VII степен по
скалата Медведев-Шпонхоер-Карник .Оценено е, че земетресения с магнитуд
над 6.5 могат да се очакват веднъж на 550-600 години
В резултат на сеизмичното въздействие по разглеждания сценарий за
възникване на земетресение с интензивност 6 степен е възможно възникване на
следната обстановка:
• паника и наранявания на хора;
• средни, частични и слаби разрушения на сградния фонд;
• част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от
настаняване и осигуряване с необходими средства за живеене;
• нарушаване на връзки в тръбопроводи;
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• вероятни прекъсвания на електроподаване и на телефонни линии;
• вероятни

прекъсвания

на

участъци

от

транспортната

инфраструктура, поради свличания и слягания на почва, срутвания на
скални късове и др.;
• вероятни са пожари в ограничени размери.
Земетресение с магнитуд 7 – 8 по скалата на Рихтер.
При земетресения с магнитуд над седма степен и интензивност 9-та степен
в епицентралната област се наблюдават смесени ефекти от земетръсното
въздействие върху хора, сгради и природна среда.
В резултат на сеизмичното въздействие е възможно възникване на
следната обстановка:
• човешки жертви и затрупани хора, нуждаещи се от спасяване;
• пълни, силни, частични и слаби разрушения на сградния фонд;
• значителна част от населението ще остане без подслон, нуждаещо
се от настаняване и всестранно осигуряване;
• необходимост от медицинско обслужване, от подслон, завивки,
дрехи, храни и вода, осветителни и отоплителни източници;
• нарушаване на електро-, водо- и газоподаване;
• активизиране на свлачища;
• възникване производствени аварии и аварии по тръбопроводи, в
резултат на което може да се получи химическо замърсяване;
• създаване на сложна пожароопасна обстановка;
• повишен риск от автопроизшествия;
• получаване на повреди в хидротехническите съоръжения и
възникване на опасност от наводнения;
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• нарушаване на транспортната инфраструктура, предизвикани от
разрушения на пътни съоръжения – ( мостове, надлези, тунели,
изкривявания на ж.п. линии и др. ) - неизползваеми транспортни артерии;
• възникване на епидемии сред населението и животните.
Последствията

ще

са

значителни

социални,

икономически,

за

инфраструктурата и за околната среда.

(c)

Опасност от възникване за свлачище, срутище, ерозия
Свлачищата, срутванията и ерозионните процеси са неблагоприятни

геодинамични процеси, които нарушават нормалното функциониране на
инфраструктурата, състоянието на поземления и сграден фонд, тяхната цялост
и експлоатация. Те носят не само материален, но и социален риск, свързан със
значителните последици от тях.
Последствията от активизиране на свлачища и срутища за населението и
националното стопанство зависят от начина на застрояване на свлачищните
райони-жилищни райони или курортни зони.
Свлачищата

и

срутищата

имат

разрушително

влияние

върху

инфраструктурата и върху регионалната и местна икономика с нанасянето на
огромни материални щети. Обществени и частни сгради като болници и центрове
за здравни грижи, училища, детски градини и други може да претърпят повреди
и дори да бъдат разрушени. Пътища, подпорни стени и други съоръжения могат
да бъдат повредени или разрушени. Затруднени ще бъдат електро- и
водоснабдяването, възможно е прекъсване на комуникациите, застрашен е
животът на населението, възможни са жертви и сред туристите. Много хора в
пострадалите райони ще останат без домове или ще загубят вилните си имоти.
Част от местното население ще бъде евакуирано и изложено на ограничени
условия за настаняване и удобства.
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В крайна сметка свлачищата и срутищата освен чрез разрушението или
унищожението на сгради и инфраструктура, имат и следните ефекти:
• обществен (брой/процент от засегнатите хора);
• икономически

(значимост

на

икономическите

загуби

и/или

намаляване на стоките или услугите);
• последици за околната среда;
• политически;
• психологичен;
• последици за общественото здраве.
Към 2020 г. на територията на община Мездра са регистрирани сериозен
брой свлачища, показани на долната таблица. В резултат на свлачищни процеси
е възможно създаване на разрушаване на инфраструктурни обекти.

Свлачища на територията на община Мездра съгласно
държавния регистър
Свлачище
(рег.№)
VRC27.24668.01
VRC27.32281.01
VRC27.32281.02

Дата на

Местоположение

регистрация

с.Дърманци, път I-1 (Е-79),
при км 164+400
с. Игнатица, СЗ част, под път
SFO 2043
Източно от с. Игнатица, път
за мах.Габровница

16.07.2015

Изследвания
16.07.2015

04.04.2006
29.04.2010

29.04.2010

20.10.2017

20.10.2017

20.10.2017

20.10.2017

с. Лик, на общински път
VRC27.43654.01 VRC1148, при км 17+970 и
склона над и под него
VRC27.43654.02

с. Лик, м. "Грънчаревец", до
югозападните покрайнини
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с. Лютидол, път I-1 (Е-79)
"Граница Румъния - Ферибот
Видин - о.п. Видин - Димово Ружинци

-

Белотинци

-

Монтана - Враца - Мездра VRC27.44759.01 Ботевград - Горни Богров -

16.07.2015

16.07.2015

08.09.2015

08.09.2015

ок.п. София - Даскалово о.п.

Дупница

-

о.п.

Благоевград - о.п. Симитли Кресна - Кулата - граница
Гърция", при км 173+980
с.

Лютидол,

"Ребърково
VRC27.44759.02

Рашково

-

път

III-161

Лютидол

-

Радотина

-

Литаково - Ботевград", при
км 6+800
VRC27.44759.03
VRC27.44759.04
VRC27.54047.01

с.

Лютидол,

източната

част, ул. "Бузлуджа"
с.

Лютидол,

в

източната

част, ул. "Любен Каравелов"
с.Оселна, западно от селото
Югоизточна

VRC27.54506.01

в

с.Очиндол

част

20.10.2017

09.05.2019;
20.10.2017

20.10.2017

20.10.2017

04.04.2006

04.04.2006

21.02.2007

21.02.2007

10.09.2014

10.09.2014

07.11.2014

07.11.2014

на
ул."Ал.

Стамболийски"
VRC27.54506.02
VRC27.54506.03

с.Очиндол, път VRC 2091 при
км 1+000
с.Очиндол, път VRC 2091 при
км 0+090
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с. Ребърково, път I-1 (Е-79)
"Граница Румъния - Ферибот
Видин - о.п. Видин - Димово Ружинци

-

Белотинци

-

Монтана - Враца - Мездра VRC27.62390.01

Ботевград - Горни Богров -

16.07.2015

16.07.2015

20.05.2015

13.08.2015

ок.п. София - Даскалово о.п.

Дупница

-

о.п.

Благоевград - о.п. Симитли Кресна - Кулата - граница
Гърция", при км 166+150
с. Типченица, път VRC-16117
VRC27.72432.01 (Типченица - Дерманци), при
км 1+000
(d)
Опасност от възникване насилна буря, градушка, снегонавяване,
поледица
Разнообразният релеф и рязката промяна на температурата през зимата при
обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър довеждат до бедствени
ситуации. Образуват се снежни преспи по пътищата, поледици, обледяват се
далекопроводи и открити съобщителни съоръжения. Снежните бури и
снегонавявания

най-силно

се

изразяват

в

с.Игнатица,Очин

дол,

Зли

дол,Оселна,Кален, Царевец ,Старо село и Типченица в резултат на което остават
с нарушено електро- и водоснабдяване, снабдяване с храна, фураж и с
прекъснати транспортни и телефонни връзки.
При обилен снеговалеж, спадане на температурите и силен вятър, на
територията на областта е възможно да възникне сложна обстановка и сериозно
да бъде затруднено движението по пътищата.
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Продължителни снеговалежи, силен вятър и ниски температури могат да
доведат до обледяване на електропреносната мрежа. Вследствие на получената
тежест са възможни скъсвания на електропроводи, което ще наруши
електроснабдяването за промишлени и битови нужди. Ще бъде нарушено и
водоснабдяването. Редица населени места могат да се окажат в бедствено
положение.
Щети на селското стопанство ежегодно нанасят градушките.
(e)

Опасност от възникване на високи температури, продължителни суши
На територията на областта се създават условия за възникване на

продължителни засушавания, които могат да нанесат значителни материални
щети.
Силните засушавания дават отрицателно влияние върху източниците за
питейна вода, които не се използват навсякъде целесъобразно. Засушаването
през последните години се очертава като един от основните проблеми в
областта.

(f)

Опасност от възникване на разлив на опасни вещества
През територията на областта (межународен път Е79) преминават

транспортни средства, превозващи пожаро- и взривоопасни, силно отровни и др.
вещества, които при катастрофа създават условия за замърсяване на околната
среда и са заплаха за живота и здравето на населението.

(g)

Опасност от възникване на големи транспортни произшествия
Транспортно произшествие е събитие, с малка вероятност за възникване на

територията на общината. Възниква в процеса на движение на превозни средства
и предизвиква нараняване или смърт на хора и/или нанася повреди на превозни
средства, транспортна инфраструктура, товар или други материални щети.
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(h)
Опасност от възникване на горски пожари и пожари в земеделски
територии
На територията на област Враца, пожари могат да възникнат в редица
високопланински, трудно достъпни горски масиви с нанасяне на значителни
материални и екологични щети.
За областта е определен среден риск, съгласно картата по степен на риск
от горски пожари.
Рискови пожароопасни обекти в областта са: Землищата на с.Зли дол, Очин
дол, Оселна, Игнатица, Елисейна.
Пожарът може да бъде предизвикан от гръмотевични бури или умишлен.

(i)

Опасност от възникване на животинска епидемия.
Опасностите

се

определят

от

съществуващите

производствено-

икономически условия и структура на селското стопанство, географското
разположение на общината, преминаването на важни пътни и ж.п. артерии през
територията на областта.
Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях
животни, съоръжения 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 животните.
Възникването на огнища 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 животни или заразени предмети. Чрез
въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Биологично
заразяване може да възникне и след наводнение или продължително
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засушаване. Не са изключени и терористични действия, като най-често се
заразяват водоизточници, складови помещения, фуражи, земеделски площи и
др.
Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили
се епизотии на територията на облатта, се изразява в последствия за хора и
животни и за околната среда.
(j)

Опасност от възникване на човешка пандемия
Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях

хора, 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 хората.
Възникването на огнища 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 или заразени предмети. Чрез въздушни
маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Биологично заразяване
може да възникне и след наводнение или продължително засушаване. Не са
изключени

и

терористични

действия,

като

най-често

се

заразяват

водоизточници, складови помещения и др.
Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили
се пандемии на територията на общината, се изразява в последствия за хора и
за околната среда.

(k)
Опасност от възникване на завишен радиационен фон вследствие на
авария в АЕЦ
При авария в АЕЦ извън пределите на страната или в АЕЦ „Козлодуй“, която
е съпроводена с изхвърляне на радионуклиди в околната среда, в зависимост от
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метеорологичните условия е възможно част от замърсените радиоактивни
въздушни маси да достигнат и замърсят територията на областта.
АЕЦ „Козлодуй“ – експлоатират се 5 и 6 блок с реактори от тип WWER -1000
и мощности по 1000 MW.

Атомни централи, намиращи се близо до Р. България:
№

Страна

Брой

1.
2.
3.

Румъния
Словения
Украйна

2
1
9

Мощност
MW
1440
632
953

4.

Унгария

4

х 400

Местоположе
ние
Черна вода
Кршко
Южна Украйна
-3
Запорожие –5
Хмелницки -1
Пакш-1,2,3,4

Вид
реактор
CANDU
PWR
WWER1000

WWER440

В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно:
• многократно превишаване на естествения радиационен фон;
• вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и
външно (при радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и
дрехите) на населението;
• замърсяване

на

почвата,

селскостопанските

култури,

растителността, животните, водата, въздуха и храните;
• утежняване

на

радиационната

обстановка

и

допълнителни

замърсявания ще се получат при валежи. В този случай основното
замърсяване ще бъде във водните басейни, подпочвените води,
питейните водоизточници.
Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага:
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• въвеждане на режим на поведение и действие на населението в
условия на повишена радиация;
• организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно
към предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на
населението;
• усилен режим на радиационно наблюдение;
• мониторинг на замърсяванията.
Последствия:
• Социални последствия – брой заболели – няма данни, очаква се да
има заболели.
• Последствия за инфраструктурата – няма данни, не се очакват или
малко вероятни.
• Икономически загуби – очакват се сериозни загуби.
• Последствия за околната среда – очакват се големи щети и сериозни
разходи за възстановяване.

(l)

Опасност от възникване на прекъсване на доставките на вода.
При авария или природно бедствие могат да бъдат прекъснати доставките

на вода за промишлени, питейни и битови нужди.

(m)

Качествен анализ на рисковете на територията на област Враца.
Анализът на риска има за цел да раздели приемливите рискове от

значителните рискове. Той включва разглеждане на източниците на рискове,
последствията от тях и вероятността за възникване на тези последствия.
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(n)

Качествена матрица на риска
За представяне на качествената оценка на риска използваме матрица за

анализ на риска, определена от два фактора: вероятност и последствия.
Нивата на риск в матрицата са модификация на матрицата на риска в БДС
ISO 31010: „Управление на риска – методи за оценяване на риска“.
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Оценка на риска - Таблица №19
Анализиране на риска

Общ
сбор

Преценяване на риска
Нараст
ване

Готовност

Реагиране

Възстановяване

Средно аритметична
стойност

Оценка на нивото

3

1

5.6

3

3

3

3

3

3

11.6

Силни бури

Много
вероятно

Умерени

Високо

1

1

3

1

2.6

3

3

3

3

3

3

8.6

Суши

Вероятно

Умерено

1

1

2

1

2.3

2

2

2

2

2

2

6.3

Поледици

Вероятно

Малки
Незначител
ни

Ниско

1

1

2

1

2.3

3

3

3

3

3

2

7.3

Земетресения

Възможно

Умерени

Умерено

3

3

3

1

5.6

3

3

3

3

3

2

10.6

Сваличища

Вероятно

Малки

Умерено

1

3

3

1

3.6

2

3

3

3

2.75

2

8.4

Градушки

Много
вероятно

Умерено

1

2

2

1

2.8

2

2

2

2

2

3

7.8

Срутища

Вероятно

Малки
Незначител
ни

Умерено

1

2

2

1

2.8

2

2

2

2

2

2

6.8

Пожар - градски
условия

Много
вероятно

Малки

Умерено

1

3

2

1

3.3

2

3

2

2

2.25

3

8.6

Последствия за
околната среда

3

Икономически
загуби

3

Последствия за
инфраструктурата

Високо

Социални
последствия

Умерени

Ниво на риск

Вероятно

Последствия

Речни наводнения

Идентифициране
на опасностите

Вероятност

Превенция

Управляемост

Резултат

Сериозност

(С)

(И)

(З)

(О)
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Горски пожар

Много
вероятно

Малки

Умерено

1

1

2

3

2.7

2

2

2

2

2

2

6.7

Високи
температури

Много
вероятно

Незначител
ни

Умерено

1

1

1

2

2.2

2

2

2

2

2

2

6.2

Снегонавявания

Много
вероятно

Незначител
ни

Умерено

1

2

1

1

2.5

2

2

2

2

2

2

6.5

Ерозия
Разлив на опасни
вещества
Големи
транспортни
произшествия:
въздушeн
транспорт
автомобилен
транспорт
железопътен
транспорт
воден транспорт
Скъсване на
язовирна стена
Животинска
епидемия
Човешка пандемия

0
Възможно

Малки

Ниско

1

1

2

2

2.5

0
2

2

2

2

0

2

0.0
1

0

5.5

0.0

Вероятно

Малки

Умерено

2

2

2

1 3.8

3

3

32

2.75

2

8.6

Вероятно

Умерени

Високо

3

2

2

1 4.8

3

3

22

2.5

2

9.3

0

0

0.0

Възможн
о

Умерени

Умерено

3

3

2

1 5.3

3

3

33

3

1

9.3

Вероятно

Малки

Умерено

1

1

2

2 2.5

2

2

22

2

2

6.5

0

0

0.0
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(o)

Преценяване и приоритизиране на рисковете
Приоритизирането на рисковете за област Враца е представено в табличен

вид, като е използван примерния шаблон за оценка на риска от „Указания за
разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при
бедствия“ на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския
съвет.
В следствие на получените числови стойности в процеса на „преценяване
на риска“ по критериите „Сериозност“, „Управляемост“ и „Нарастване“,
опасностите идентифицирани на територията на общината са подредени в
низходящ ред в следната таблица:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Опасности

Крайна числова
стойност от таблица
11.6
10.6
9.3
9.3
8.6
8.6
8.6
8.4
7.8
7.3
6.8
6.7
6.5
6,5
6.3
6.2
5.5

Речни наводнения
Земетресения
Железопътни катастрофи
Скъсване на язовирна стена
Автотранспортни катастрофи
Силни бури
Пожар в градски условия
Свлачища
Градушки
Поледици
Срутища
Пожари в горски територии
Снегонавявания
Животинска епидемия
Суша
Високи температури
Разлив на опасни вещества
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Класификация, честота и интензивност на бедствията. Опасност от
възникване на бедствия в различни локации на територията в окръг
Мехединци
Геофизичните и свързаните с климата бедствия представляват значителна
заплаха за усилията на Румъния за облекчаване на бедността и за нейния
устойчив икономически растеж, като загубите от бедствия нарастват при
промяна на климата и урбанизацията. Румъния е предразположена към редица
природни бедствия, по-специално пожари, земетресения, наводнения, суша и
екстремни климатични условия, които доведоха до значителни физически,
социални и финансови последици през последните десетилетия. От 1990 г.
насам в Румъния са регистрирани 77 тежки катастрофални събития включващи
44 наводнения, 15 екстремни температурни събития, седем бури, две
земетресения, едно засушаване и едно свлачище, което води до над 3,5
милиарда щатски долара преки щети. Въздействията от бедствия се увеличават
по

няколко

причини,

включително

увеличена

експозиция

на

хора

и

икономически активи, недостатъчно финансиране за намаляване на риска и
климатични промени.
Аварийната ситуация може да бъде определена като изключително събитие
с невоенен характер, което чрез своята мащабност и интензивност застрашава
живота и здравето на населението, работниците в работния процес, околната
среда, важните материални и културни ценности. Спешните случаи са
извънредни събития, които в зависимост от величината си причиняват силен
стрес и дори паника. За да се възстанови нормалното състояние, е необходимо
да се приемат спешни мерки и действия, разпределянето на важни материални
и човешки ресурси, чрез единно управление, добре координирано и
регламентирано.
Аварийните ситуации с природен произход в окръг Мехединци могат да
бъдат: земетресения, наводнения, свлачища, спонтанни горски пожари,
урагани,

торнадо,

падащи

космически

обекти

(метеорити),

епидемии,

пандемии.
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Извънредните ситуации в окръг Мехединци, причинени от човека, могат да
бъдат: терористични атаки, бомбени атаки или заплахи, палежи (химически),
химически

щети,

химически,

биологични,

бактериологични,

големи

промишлени щети с масивни изпускания на химически, радиоактивни и/или
вредни вещества или биологични.
Независимо от техния характер, ситуации от този вид трябва да бъдат
предотвратени във възможно най-голяма степен. Ако предотвратяването на
извънредни ситуации е трудно или понякога невъзможно (напр. земетресения)
чрез правни разпоредби, процедури и инструкции се установяват от специалисти
в тази област, мерки за ограничаване / намаляване доколкото е възможно на
сериозните (понякога катастрофални) последици от тези нежелани събития.
Аварийните ситуации включват полето от всякакъв вид пожари, както и
областта на гражданската защита (останалите споменати извънредни ситуации).
Законовите разпоредби следват в тази сфера са чрез Закон 307/2006 за защита
от пожар с последващи изменения и допълнения и отново публикуван Закон
481/2004 за гражданската защита.
В началото на 2019г. в окръг Мехединци са регистрирани не по-малко от 30
горски пожара. 177,7 хектара гора са засегнати, според Националната дирекция
по горите - Ромсилва, в съобщение за обществеността.
Според споменатия документ Мехединци е на второто място в страната по
брой пожари и засегнатата горска площ, като на първо място е окръг Горж.
Броят на възникналите пожари в държавните гори, управлявани от
Националното управление по горите - Ромсилва се увеличава през първата
половина на 2019г., надхвърляйки общия брой регистрирани през последната
година горски пожари. Така през първия семестър на годината в държавните
гори, стопанисвани от Ромсилва, са регистрирани 199 пожара, докато през
миналата година в горския фонд са регистрирани 135 пожара, които са засегнати
452,9 хектара. Климатичните условия през март и април благоприятстват
производството на пожари в горските територии, като броят на възникналите
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пожари през първата половина на годината, като по този начин надвишава
средната стойност за същия период на последните години. Повечето горски
пожари са причинени от разпространението на пожар от земи, съседни на
държавния горски фонд.
Общо площта, засегната от пожари през първите шест месеца на годината,
в държавните гори, е 1048,8 хектара, включително 73,7 хектара, наскоро
регенерирани, като са унищожени 28 720 горски разсад, засадени по време на
последните кампании за залесяване.
Най-много пожари са регистрирани в окръг Горж, 56 в началото на
годината, следвани от Мехединци, с 30 пожара, и Алба, с 23 пожара. Найзасегнатите райони, кумулирани, са регистрирани в градовете Горж с 443,5
хектара, Мехединци със 177,7 хектара и Хунедоара със 150,6 хектара ", показва
Ромсилва.
В същото време Националната дирекция по горите, която стопанисва 3,14
милиона хектара горско имущество, собственост на държавата, препоръчва на
гражданите, които прекарват свободното си време в райони, съседни на гори,
или туризъм в залесени райони да наблюдават запалените от тях огньове, а при
заминаване внимателно проверяват изчезването му.
Сред причините за пожарите, които засегнаха горите в Мехединци, е
неконтролираното изгаряне на суха растителност.
Като се има предвид големият брой пожари, възникнали в окръга, за да се
предотврати избухването им в резултат на използването на открит огън за
саниране, представителите на Инспектората за извънредни ситуации в
Мехединци препоръчва на гражданите изгарянето да се извършва:
• при безветрени метеорологични условия;
• в райони, които не позволяват разпространението на пожар към
горския

фонд

или

строежи

и

не

засягат

електрическите

и

комуникационните мрежи;
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• да се извършва само през деня под постоянен надзор.
• гражданите трябва да разполагат със средства и материали, за да
гасят евентуални пожари, да не напускат мястото на изгаряне преди
гасене на огъня и да не покриват огнищата с пръст.
Изгарянето на растителни отпадъци, боклук, отпадъци и други горими
материали, без да е получено разрешение за пожар - се издава от кметството с
одобрението на жандармереийския инспекторат и без да се предприемат мерки
за предотвратяване на разпространението на пожар в околността и подреждане
на места за открит огън при условия и на разстояния, които благоприятстват
разпространението на огъня в сгради, складове, селскостопански култури, гори,
насаждения и други квартали, представлява нарушение и се санкционира с
глоба от 1000 до 2500 леи.
Изключение от това задължение е изгарянето на суха растителност и
растителни отпадъци в домакинствата, но при стриктно спазване на общите
противопожарни мерки.
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ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ И
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
3.1.

Оценка на необходимите ресурси и средства и налични

материални активи в целевия регион
Общите ресурси и потенциал за опазване и спасителни действия на
територията на област Враца и окръг Мехединци са както следва:
• областна администрация;
• областен щаб за координация;
• общинска администрация;
• доброволни формирования;
• общнски структри;
• съставни части на Единната спасителна система на общинско ниво;
• звена за защита и спасителни действия на окръг Мехединци,
• отдел на Министерството на вътрешните работи, окръг Мехединци,
• младежки

противопожарни

отряди

„Млад

огнеборец”

във

врачанска област;
• юридически лица, които са квалифицирани за защита и спасителни
действия;
• граждански асоциации за защита и спасителни действия,
• други органи на държавната администрация.

Звена за защита и спасителни действия на област Враца: Общински щаб
за изпълнение на Плана за защита при бедствия, Доброволно формирование към
община

Мездра,

Областна

Враца,жандармерийски

дирекция

инспекторат

на

окръг

МВР

–

Мехединци

Враца

-

РСПБЗН

РСПБЗН

Мездра,

осигуряват обезопасяването на пожарищата след тяхното ограничаване или
гасене и организират наблюдения за евентуално възобновяване на пожара.
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Звена за защита и спасителни действия на окръг Мехединци

Начинът на изпълнение на законовите задължения се контролира от
държавните институции, Главния инспекторат за извънредни ситуации (IGSU) на
централно административно ниво и Инспектората по извънредни ситуации (ISU)
Мехединци на местно административно ниво.
Останалите централни публични институции, отговорни за общото
управление на извънредни ситуации, са организирани на общинско ниво,
градско ниво и на ниво комуна. Тези центрове могат да имат постоянен характер
или временен характер (те стават активни само при нужда, след решение на
Националния комитет за извънредни ситуации).
Жандармерията в Румъния разполага с над 24 000 души персонал и играе
както основни, така и поддържащи роли по време на различни видове
извънредни ситуации в Румъния. Институцията се състои от Генералния
инспекторат и подчинените му звена, т.е. Главна дирекция „Жандармерия“ в
Букурещ, Специална интервенционна бригада на жандармерията, 41 окръжни
инспекции

по

жандармерия,

7

образователни

институции

и

други

специализирани звена за медицинска и логистична помощ. Основните му
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функции включват обществения ред и безопасността; защита на правата,
свободите и собствеността на гражданите; предотвратяване на престъпление;
защита на основните институции на държавата; и противодействие на
терористични актове.
По време на извънредни ситуации, институцията също е оправомощена да
предоставя оперативна подкрепа, както следва:
• в основната си роля Жандармерията води операции за търсене и
спасяване

(включително

планинско

спасяване)

и

осигурява

и

възстановява обществения ред след бедствено събитие;
• в ролята си на подкрепа под координацията на Генералния
инспекторат за извънредни ситуации, Жандармерията е отговорна за
създаването и подготовката на евакуационни пунктове, осигуряването на
достъп за спешни превозни средства и линейки, мониторинга на
засегнатите райони за вторични опасности и разпространението на вода и
храна на засегнатите и / или евакуирани. През 2017 г. са мобилизирани 4
079 жандармеристи, които отговарят на 936 повиквания за спешни
действия.
В този контекст въз основа на заповед №. 181 от 12 август 2010 г. за
одобряване на Наредбата относно управлението на извънредни ситуации,
специфични за видовете риск, разпределени за Министерството на вътрешните
работи, за изпълнение на функциите за подпомагане по време на управление на
извънредни ситуации, Генералния инспекторат на Румънската жандармерия и
подчинените му структури изпълняват следните видове мисии:
• създава и съобщава чрез обслужващия персонал първите данни и
информация

за

последиците

от

извънредни

ситуации,

засягащи

съответната областта на покритие;
• информира, уведомява и предупреждава компетентните структури
за възможността от възникване на конфликтни ситуации, които могат да
доведат до нарушаване на обществения ред;
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• участва, когато ситуацията го изисква, в действия по издирване и
спасяване на пленници във враждебна среда или в търсенето на хора,
които са обявени за изчезнали;
• следи специфични опасности и рискове,

както и техните

неблагоприятни ефекти;
• осигурява сигурността на зоните с голяма аудитория, в които се
извършват действия;
• осигурява и следи засегнатите и/или евакуирани райони;
• участва, когато е необходимо, в превоза на определени категории
сили и средства за намеса, евакуирани лица и други ресурси, както и в
разпределението на вода и храна за засегнати и евакуирани лица и
животни;
• осигурява мерки за обществен ред и защита в райони, в които е
настъпила или е непосредствена опасност от извънредни ситуации, и
възстановява обществения ред в засегнатия район и в непосредствена
близост до него;
Всички

тези

интервенции

се

извършват

от

интервенционните

подразделения на окръжните инспекторати на Жандармерията (в това число в
окръг Мехединци), Мобилната жандармеска група, Специалната бригада за
интервенция на жандармерията и Генералната Жандармерийска Дирекция в
Община Букурещ.

3.2.

Водоснабдяване в случай на бедствие

Основен водоизточник за град Мездра е хидровъзел Среченска бара, от
който се водоснабдяват още общинските центрове Враца, Монтана, Берковица,
частично Криводол и 25 прилежащи селища с население общо над 200 х. човека.
Като последен консуматор водното количество, което се получава в град
Мездра, в действителност е с дебит около 50 л/с.- 70 л/с., което е напълно
достатъчно за задоволяване на нуждите на населението и бизнеса. От местни
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водоизточници /каптажи/ се получават допълнително средно между 7л/с. -18
л/с.
Водоснабдяването на останалите населени места се осъществява от 44
каптажа, 5 шахтови кладенци, 2 тръбни кладенци и 1 дренаж.
Режимното водоснабдяване налага изпълнението на общинска програма за
търсене на допълнителни водоизточници, които да гарантират необходимите
количества питейна вода.
За град Мездра са изградени проучвателно-експлоатационни тръбни
кладенци в района на с. Брусен-с. Д. Кремена с дебит 18 л/с. В процес на
реализация е работен проект за вкарване на водното количество във
водопроводната мрежа на града.
Внимание заслужава ползването на вода от водоизточник “Крапешко
езеро”, който е с голям дебит.

3.3.

Оценка на човешките ресурси и материални активи за

подпомагане
Освен изброените ресурси на областно ниво в т.3.1, община Мездра
разполага с допълнителни човешки и материални ресурси за реакция при кризи.
Наред със силите на РСПБЗН Мездра, към общината има формирано доброволно
формирование за рекация при кризи. То е създадено на база ЗЗБ и се състои от
общински служители, преминали съответното обучение.
Община Мездра разполага и с механизирана техника, която подлежи на
мобилизация по изпълнения на задачи в случай на кризи и природни бедствия.
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РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА МЕЗДРА
СПИСЪК НА НАЛИЧНАТА ТЕХНИКА
№
Марка, модел
регистрационен №
1

ГАЗ 53А

ВР 32 - 04 ВН

2

ГАЗ 66

ВР 08 - 34 АР

3

ГАЗ 66

ВР 89 - 53 ВК

4

ЗИЛ 130

ВР 80 - 72 АХ

5

ИВЕКО

ВР 53 - 83 ВС

6

Лада "Нива"

ВР 71 - 73 ВВ

7

Мерцедес Спринтер автовишка

ВР 06 - 83 СА

8

Отойол

ВР 53 - 82 ВС

9

Пежо

ВР 53 - 89 ВС

10

УАЗ 469

ВР 31 - 21 ВХ

11

УАЗ 452

ВР 31 - 42 ВХ

12

УАЗ 452 - бордови

ВР 64 - 69 ВР

13

Шкода Мадара МТ5

ВР 01 - 22 ВС

14

Хидромек 102Б

ВР 04955
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ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
Предвидените мерки са свързани главно с териториалното устройство и
проектирането. Те са определени в ЗУТ и други подзаконови нормативни актове,
които се отнасят до етапното изграждане на обектите.
Предложените мерки са, както следва:
• пътна
автомобили.

мрежа,

която

Достъпът

на

осигурява
пешеходци

достъп
и

на

противопожарни

превозни

средства

до

съоръженията се осъществява чрез вътрешни пътища;
• мрежата от пожарни хидранти е част от водоснабдяването и
канализацията и осигурява достатъчно количество вода за гасене на
пожар;
• инвестиционно-технически документи ще се подпомагат със
специален план за противопожарна охрана;
• обектите притежават подходящи устройства за гасене на пожар;
• технически

защитни

устройства

(ръчна

пожароизвестителна

алармена система и панел);
• всички съоръжения са защитени от мълниезащитна инсталация;
• всички обекти са защитени от елементи на инсталация за вътрешно
осветление на всички технологични тръбопроводи;
• всички утаителни, свързващи резервоари имат системи (барабанен
превключвател)

за

равнопотенциал

между

автоцистерните

и

технологичните инсталации. Електрическата мрежа и инсталациите
трябва да отговарят на всички професионални изисквания. Всички обекти
разполагат с подходящи пожарогасители. Те следва да имат малко на
брой етажи, което позволява бърза и ефективна евакуация

на

служителите и материалните стоки от обекта в случай на пожар.
Свободната зона в рамките на плана е огнеупорен екран, който осигурява
постоянна зона на преминаване.
Други превантивни дейности за снижаване на риска от пожари са:
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• Разработване и изпълнение на програми за намаляване на риска от
пожари;
• Проверки на ПОО и рискови обекти;
• Провеждат се съгласно заповед на Областния управител за
обследване и контрол на ПОО;
• Изпълнение на дадени предписания от проверки - от ПОО;
• 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
и потенциално опасни обекти;
• Модернизация и изграждане на системи за оповестяване на
органите за управление, силите за реагиране и населението;
• Обучение на органите за управление и силите за реагиране;
• Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между
органите за управление, силите за реагиране и населението при
хипотетични пожари;
• Заседания на ОСС и/или щаба за изпълнение на областния план за
защита при бедствия за контрол по готовността на частите на Единната
спасителна система за действие при пожар;
• Практическо отработване действията при пожар в потенциално
опасни

обекти,

училища,

детски

градини,

обществен

транспорт,

електроснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване, социални служби,
сгради с масово пребиваване на хора и др.;
• Актуализация на телефония указател на ведомствата със задачи по
защитата при пожари;
• Проверка на протичането на информация между кмета на
общината, дежурния по ОСС, ОЦ, дежурните по ОбСС, формированията от
Единната спасителна система;
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• Стиковане на аварийните планове на търговските дружества и
фирми с областния и общински планове;
• Изготвяне на стандартни оперативни процедури за действия при
пожар;
• Изготвяне на указания - правила за поведение и действия на
населението при пожар с цел излъчването им по средствата за масово
осведомяване, а при необходимост и с подвижни оповестителни системи,
монтирани на МПС.
• Снижаване на времето за регистрация на събитието, време на
оповестяване в ОЦ, време на оповестяване на ЕСС, време за реагиране и
обратна връзка.
Превантивна дейност за снижаване на риска от свлачища и срутища
Превантивната дейност включва:
• Разработване и изпълнение на програми за намаляване на риска от
свлачища и срутища
• Финансово осигуряване на национални и регионални програми за
укрепване на свлачищата в трансграничния регион област Враца – окръг
Мехединци.
• Национални стратегии в Румъния и България за прогнозиране,
предотвратяване и ликвидиране на последствията от свлачищните
процеси
• Режимни наблюдения и изследвания на свлачищни и абразионни
обекти, финансирани от бюджета на министерствата, отговорни за
регионалното развитие в двете страни.
Мероприятия за планиране и реализиране на борбата със свлачищата:
• Финансово осигуряване;
• Териториално-устройствени решения;
• Инженерно-технически решения;
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• Организационно-стопански мероприятия;
• Проиграване на инструкциите на частите на ЕСС за действие при
бедствия;
• Проверки на състоянието на свлачищни райони и застрашени
обекти• Ежегодно се провеждат съгласно Заповед на областният управител
и президента на окръг Мехединци за обследване и контрол на ПОО;
• Набелязване на водоотвеждащи съоръжения за почистване и
осигуряване на финансирането чрез общинските бюджети за границите на
населените места;
• Изготвяне заявка за финансиране към операторите на обекти, които
не се управляват от общините, а създават риск на нейна територия;
• Подготовка на заявки за извършване на експертиза от геодезисти
на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения
от техните оператори;
• Модернизация

и

изграждане

на

наблюдение,

ранно

предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за
реагиране и населението;
• Обучение на органите за управление и силите за реагиране;
• Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между
органите за управление, силите за реагиране и населението при свлачища
и срутища;
• Заседания на щаба за изпълнение на областния план за защита при
бедствия, за контрол по готовността на частите на Единната спасителна
система за действие при свлачища и срутища;
• На

потенциално

опасните

обекти,

обществен

транспорт,

електроснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване, социални служби –
за практическо отработване действията на служителите при активизиране
на свлачища и срутища;
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• Проверка на протичането на информация между кметовте на
общини в целевия трансграничен регион, дежурния по ОСС, ОЦ,
дежурните по ОбСС, формированията от Единната спасителна система;
• Стиковане на аварийните планове на застрашените търговски
дружества и фирми с плановете на по-високо ниво, включително с
настоящия документ;
• Изготвяне на стандартни оперативни процедури за действия при
свлачища и срутища;
• Изготвяне на указания - правила за поведение и действия на
населението при свлачища и срутища с цел излъчването им по средствата
за масово осведомяване, а при необходимост и с подвижни оповестителни
системи, монтирани на МПС;
• Снижаване на времето за регистрация на събитието, време за
оповестяване на ОЦ, на ЕСС, време за реагиране и обратна връзка.
Обучението на органите за управление, силите за реагиране и населението
също е важна превантична мярка за защита от бедствия и пожари в
трансграничнио

регион.

Отговорни

длъжностни

лица

от

областната

администрация за организиране и провеждане на обучението е областният
управител, който организира и отговаря за обучението на областната
администрация за начините на поведение и действие при наводнение и
изпълнение на необходимите защитни мерки.
Органите на изпълнителната власт и другите държавни и общински органи
организират обучение на служителите от подчинените им звена, служби и други
оперативни структури за изпълнение на дейности по защитата при пожар.
Регионален инспекторат по образование Враца отговаря за обучение на
децата от детските градини и училищата за поведение и действие при пожар.
Областно управление РСПБЗН Враца - Началник на РСПБЗН, Н-к група ППД,
Инспектор по ПП координират и подпомагат обучението.
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Подготовката на съставните части на единната спасителна система се
извършва чрез провеждане на тренировки и учения. Целта на тренировките е
установяване състоянието на комуникационно-информационната система и
готовността на екипите за реагиране при пожар. Ученията се провеждат за
подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на
единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране
при пожар. Тренировките и ученията се провеждат:
• по заповед на Министъра на вътрешните работи;
• по план на МВР и ГД ПБЗН;
• по заповед на Областния управител на Област Враца и кметовете на
общини;
• по план на Областно управление РСПБЗН Враца;
Обучението на населението за начините на поведение и действие и
изпълнението на необходимите защитни мерки при пожар се организира от
кметовете на общини като обучение по желание.
Съществуват няколко вида опасности от нежелани събития във всяка
местна администрация (община/област).
Събитията могат да бъдат класифицирани като:
• опасност от суровини;
• опасност от технологичния процес;
• опасност от полуготови и готови продукти;
• опасност от устройства за захранване и инсталации;
• опасност от природни явления.
Повечето произшествия се дължат на небрежност по отношение на
елементарни стандарти за защита, неправилно боравене, невъзможност за
обучение на служителите, липса на дисциплинарни мерки и др.
Последствията от такива грешки са опустошителни.
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В случай на злополука действителните щети са значително по-големи от
преките щети от гледна точка на загуби, поради спиране на производството,
възстановяване или поправяне на повреденото съоръжение, загуба на пазар и
др.
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МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ
5.1 Информиране

на

оперативните

сили

и

юридическите

лица,

квалифицирани за защита и спасителни действия в трансграничния регион
5.1.1

Информиране на оперативните сили и юридическите лица,

квалифицирани за защита и спасителни действия в трансграничния регион
Наличните системи за оповестяване/предупреждение в областта са:
• Система за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО) при
бедствия на органите на изпълнителната власт (система DAKS) Технически
комплект за оповестяване (ТКО) от Автоматизираната система за
оповестяване (АСО);
• Сиренна система;
Оповестяване/предупреждение се извършва по линия на:
• Дежурен служител в ОЦ, чрез СРПО при бедствия на органите на
изпълнителната власт, спазвайки реда разпореден в Наредбата за ранно
предупреждание и оповестяване при бедствия;
• Дежурен по Областен съвет по сигурност, чрез ТКО от АСО за
дежурните по Общ.СС;
• Дежурни длъжностни лица във ведомства: ОД МВР, ОУ ПБЗН, ЦСМП
за оперативно подчинените им структури;
• Дежурни в Потенциално опасните обекти (ПОО).

5.1.2

Оповестяването се извършва чрез:
• Преносната среда на Националната АТМ мрежа на държавната

администрация (НАМДА);
• Преносната среда на телекомуникационните оператори;
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• ДАИТС планирана за действие и реагирането при бедствия,
необходима на област Враца;
• Мобилната

телефонна

свръзка

на

областната,

общинските

администрации и кметовете и кметските наместници.
• В случай на трансганичен мащаб на бедствието или нужда от
допълнителни сили за борба с огнището - мобилната телефонна свръзка
между областният управител на област Враца и президента на окръг
Мехединци.
5.1.3

Отговорни длъжностни лица в областта и функциите им (ОЦ):
• Началник група ОЦ и Специалист в ОЦ определен да организира

дейностите в ОЦ;
• Специалист (КИС) от ОДМВР следи за изправността на ТКО и
мобилните радиосредства на ОУ ПБЗН и на ОЦ и СОС в областта;
• Дежурните длъжностни лица в ОЦ, ОСС и общ.СС при получаване
на

информация,

своевременно

да

я

регистрират

и

извършват

оповестяване на отговорните длъжностни лица, съгласно утвърдени
схеми към инструкциите им;
• Служителите отговарящи по ОМП и гражданска защита в областта и
общините да осигуряват и организират непрекъснатото дежурство в
дежурните стаи на ОСС и ОбСС;
• Дежурните служители на ОУ ПБЗН и ОД МВР получават информация,
регистрират я и извършват оповестяване на отговорните длъжностни лица
от структурите им, съгласно утвърдени схеми;
• Кметът на населеното място следи обстановката, информира
незабавно за възникнали събития дежурния по общ.СС и оповестява
кметовете на съседните застрашени населени места. При необходимост
иска помощ от кмета на общината.
Дежурните

длъжностни

лица

в

ОЦ

осъществяват

информационно

осигуряване на ОУ ПБЗН и териториалните органи на изпълнителната власт за
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възникване и развитие на бедствия и аварии и дейностите по ликвидирането на
последствията от тях:
• Осъществяват координацията между съставните части на единната
спасителна система (ЕСС) и оповестяването на населението от областта
при бедствия и аварии;
• Включват допълнителни сили и средства на основните и други
съставни части на ЕСС съгласно плана за провеждане на СНАВР по искане
на Ръководителя на място, кмета на община или областния управител;
• оповестяват населението от областта при бедствия и аварии;
• Приетата оперативна информация се записва и архивира, съгласно
вътрешните правила и инструкциите;
• Ръководителят

на

място

осъществява

взаимодействието

и

координацията между частите на ЕСС, участващи в СНАВР в найзасегнатия от пожара район.
• Оперативните дежурни в НОЦ на ГД ПБЗН получават информацията
от ОЦ, регистрират събитието и оповестяват Директор на ГД ПБЗН и
Министъра на вътрешните работи. Поддържат непрекъсната връзка с
дежурния в ОЦ и при усложняване на обстановката изпращат помощ от
групи АСД на съседни области с разпореждане на Директора на ГД ПБЗН.
5.1.4

При

получено

предупреждение

Сигналите

за

пожар

се

получават чрез:
• информация от тел. 112;
• информация от ОЦ;
• информация от дежурните по ОСС и ОбСС;
• информация

и

данни,

предоставени

от

физически

лица,

организации и
• институции;
• информация и данни, предоставени от съседни области;
• международен обмен на информация и данни (от Р. Румъния).
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5.2 Информиране на населението в област Враца и окръг Мехединци
В случай на опасност от пожар, обществеността на целевия регион се
информира чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на
населението, оповестяването ще се извършва, чрез нея по ред разпореден в
Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия.
Съобщенията до медиите за оповестяване на населението се излъчват от
пресцентъра на областна /общинска/ администрация след координация с
ръководителя на място.
За

своевременното

информиране

на

населението

за

създадената

обстановка е нужно:
• готовност

за

използване

на

местните

средства

за

масова

информация (радио, телевизия и преса, подвижни оповестителни
системи, монтирани на МПС) за оповестяване на населението и даване на
указания за поведение и действие при пожар или свлачище;
• в зависимост от силата на природното бедствие – съгласно
системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението и
подвижни високоговорителни уредби;
• разясняване на населението чрез средства за масова информация
особеностите на бедствието, поведението и действията на населението
при пожар и информиране за създалата се обстановка.

5.3 Бързина на реакция
Процедурата за бързина на реакция / готовност започва с получаване на
информация за възможността от възникване на пожар на територията на
общините. Концепцията за бързина на реакцията предполага постепенно
привеждане на оперативните сили и ресурси на местната администрация за
защита в състояние на готовност за изпълнение на задачите и извършване на
всички необходими дейности за повишаване на ефективността на оперативно и
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законово определените сили и средства за реагиране в случай на природни и
други бедствия.
Бързината предполага следното:
• подготовка на местната администрация за действие в случай на
природни и други големи бедствия, в случай, че е била предупредена за
настъпващата опасност и необходимостта от използване на съответните
мерки за защита на здравето, живота и имуществото;
• квалифициране на всички налични сили на общината, отговарящи
за изпълнение на конкретни задължения и непрекъсната проверка на
техните способности;
• непрекъснато материално-техническо оборудване с ресурси за
защита и спасителни действия.
Планът за опазване и спасителни действия при аварийни ситуации
предполага прилагане наопределените превантивни и оперативни мерки за
намаляване на последиците от природни бедствия, технически и технологични
аварии и бедствия, както и ресурси за организирано и координирано ангажиране
в аварийни ситуации, всички с цел опазване и спасяване нахора, материални
блага и подсигуряване на базовите условия на живот. Планът е изготвен въз
основа на оценката на риска, която идентифицира източниците на опасност,
възможните последици, нуждите и възможностите за прилагане на мерките за
защита от природни бедствия и други аварии.
По отношение на релевантните активи и ресурси, мерките за гъвкавост
биват следните:
• Информиране на оперативните единици за възможността от
природно бедствие;
• Забрана за напускане на мястото на пребиваване или на работното
място;
• Въвеждане на дежурство в домашни условия и осигуряване на
постоянна телефонна наличност;
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• Контрол на необходимите материално-технически средства и
оборудване;
• Дежурство по местонахождението.

5.4 Мобилизация
Мобилизирането

предполага

присъединяване

на

процедурите

и

дейностите, които трансформират оперативните звена и средствата за защита в
състояние на готовност за организирано включване в изпълнението на мерките
и дейностите по опазване, зададени от областия управител на Враца, президента
на окръг Мехединци или лице, официално назначено от тях за изпълнение на
задачите на координатор на плана за действие за противопожарна защита. Това
лице планира, организира, нарежда, спазва и контролира дейностите по защита
и спасителни действия.

Мобилизирането

се

извършва въз основа на

разпоредбите на правилника за повикванията, мобилизацията и активирането на
оперативните сили за защита и спасителни действия.
При въвеждане в действие на плана за защита при бедствия процесът на
мобилизация

включва

предаване

на

информация

между

органите

на

изпълнителната власт и между съставните части на единната спасителна
система при пожар, който се осъществява чрез ОЦ и Областен и Общински
съвети за сигурност.
Изграждат се преките канали и се развръща работно място с необходимите
комуникации за работа на щаба за изпълнение на областния/ общинския план за
защита при бедствия.
Далекосъобщителните оператори са длъжни да съдействат на щабовете за
изпълнение на областния и общинските планове за защита при бедствия, за
осъществяване на комуникациите при пожар.
Привеждането в готовност на силите за реагиране при пожар се извършва
от щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, чрез ОЦ. В
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случай на недостатъчна наличност техника, личен състав и доброволци и/или
опаснот на трансгранично разрастване на пожара, се установява връзка с щаба
за реакция при бедствия към окръг Мехединци.
В случай, че не се въвеждат плановете за действия - ръководителите на
териториалните звена на централната администрация, на изпълнителната власт
и на юридическите лица, разпореждат на наличните си сили започване
извършването на спасителни и аварийни дейности, като едновременно с това:
• уведомяват дежурните в ОЦ и ОСС за започване на дейността по
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи.
• при необходимост на мястото на най-големите поражения от пожар
то се изпращат допълнителни сили и средства;
По искане на Областния управител в зависимост от взети решения от
заседанията на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия,
при необходимост се привлича допълнителна помощ, чрез ОЦ и ГД ПБЗН от
съседни области и/или от Жандармерийския инспекторат на окръг Мехединци.
Щабът за изпълнение на областния/общинския или настоящия план за
защита при бедствия, се привеждат в готовност след разпореждане на областния
управител на Враца, президента на окръг Мехединци и/или кметовете в
трансграничния регион.
Съставните части на единната спасителна система в обаст Враца и/или кръг
Мехединци, определени за изпълнение на задачи по защитата на населението и
оказване на помощ се привеждат незабавно в готовност.
5.5 Мерки, средства и средства за противопожарна защита
Мерките за защита и спасителни действия предполагат организационни
дейности, чиято цел е отстраняването на вредните последици от пожара.
Мерките са разделени на три групи:
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• Превантивна;
• Оперативна;
• Санитарни.
Превантивните мерки включват набор от дейности, които се предприемат
с цел предотвратяване възникването на пожар и които се прилагат преди
появата му. Има първични и вторични мерки.
Първичните мерки (обособяване на минерализовани ивици по границите на
горите, поставяне на табели и др.) включват набор от всички превантивни
мерки,

които

трябва

да

бъдат

предприети

при

разработването

на

градоустройствения план, проектирането на съоръженията, комуналната и
трафик инфраструктура, телекомуникациите, хидроложките съоръжения и др.
Вторичните мерки предполагат създаването на система за ранно откриване
и предупреждение при пожар, обмен на информация със спасителни екипи,
обучение на населението, разпространение на ръководства за действие в случай
на пожар и др.
Превантивните

мерки

включват

изготвяне

на

оценка,

планиране,

осигуряване на финансови средства, създаване на системи за защита,
предупреждаване на населението за възможността от възникване на пожар.
Оперативните мерки включват набор от действия, предприети веднага след
възникването на произшествие. Тези дейности предполагат спасителни
действия за населението и пожарогасене.
Оперативните мерки се предприемат от специализирани служби, които са
обучени да гасят пожари, т.е. услуги, които работят на полето и извършват
директно спасителни действия.
Спасителните действия се извършват в съответствие с предварително
определени методи, които са определени въз основа на подробно изследване
на различни параметри за дадена област.
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Санитарните мерки се предприемат след локализирането на огъня и
предполагат елиминиране на последствията и повредите след гасенето на
пожара. Всички ресурси, които могат да бъдат ангажирани в случай на пожар и
почистване след пожар, трябва да бъдат документирани.
Тези мерки предполагат залесяване на горския комплекс, който е повреден
от пожара и се провеждат непрекъснато на територията на общината.
Оперативните единици биват следните:
• Областни, окръжни и/или общински отдели за закрила;
• Звена за защита на населението в България и Румъния;
• Специализирани звена (спасителни служби);
• Доброволчески единици;
• Упълномощени и квалифицирани лица;
• Въздушни пожарогасителни структури.
5.5.1. Мерки за защита и спасителни действия от пожар
Мерките за закрила и спасителни действия включват набор от всички
дейности, които се предприемат с цел подготовка и организиране на държавни
органи, органи на местната администрация, бизнес асоциации, предприемачи и
други юридически лица, които извършват дейност на територията на общината,
за предотвратяване на пожари и да осъществяване на адекватни дейности по
време и след локализирането им.
Тези мерки могат да бъдат структурни и неструктурни. Структурните мерки
изискват извършването на дейности с цел предотвратяване на пожар. Това се
отнася до инфраструктурни дейности (пътища, железопътни, горски пътища,
разширяване на съществуващите местни пътища и др.).
Неструктурните мерки включват набор от мерки и дейности, предприети с
цел намаляване на риска от възникване на пожар чрез превантивни действия.
Те включват управление на извънредни ситуации, разработване и изпълнение
на планове и тяхната актуализация (минимум веднъж годишно). Областният,
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окръжнията или общинските екипи за защита и спасителни действия отговарят
за изпълнението на плана.
Доброволците от местните звена на общинско ниво в България и Румъния
са важна част от системата. Тяхната основна роля е превантивна и навременна
реакция и информиране на упълномощените институции за пожар или
възможност за възникване на пожар.

5.5.2. Мобилизиране, управление и координация при пожарогасене
Повикване и докладване на пожар може да се извърши чрез единен
европейски номер за Спешни повиквания 112. Всички услуги са на разположение
24 часа в денонощието.
Оперативно-комуникационен център 112 приема обаждания в съответствие
с предварително определени стандартизирани оперативни процедури. Те
прехвърлят повиквания в съответствие с оперативните услуги, които могат да
обхващат конкретен проблем.
Всяко повикване се записва и лицата, които съобщават за пожар, са
задължени да посочат личната си информация. Подобна процедура се провежда
и в отдела за защита, полицията и отдела за спешна медицинска помощ. Тези
процедури намаляват броя на фалшивите отчети до минимум и по този начин
увеличават ефективността на отдела.
При по-малки пожари, мобилизирането на оперативни звена предполага
самата реакцията на спасителния екип, повикан от началника или неговия
заместник-. В този случай звеното за защита и спасителни действия е
единствената институция, която е насочена към пожарното място с цел
локализиране на огън.
Ако пожарът се е разпространил на по-голяма територия, Общинският екип
за защита и спасителни действия се свиква на среща. Председателят на
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общината отговаря за екипа, а заместник-председателят е началник на звеното
за закрила. Членове на екипа са представители на всички местни институции.

5.5.3. Дейности, свързани с намаляване на риска от свлачища и срутища в
трансграничния регион Враца - Мехединци
Планирането на защитата и мерките за предотвратяване или намаляване на
рисковете от свлачища и срутища се състои от осигуряване на организирани и
координирани двустранни трансгранични действия за предотвратяване или
намаляване последиците при възникване и активизиране на свлачища и
срутища, извеждане на хора и животни и осигуряване на временно снабдяване
с консумативи от първа необходимост за преживяване (питейна вода, храна и
др.) на населението от засегнатата територия.
Основните задачи включват:
• Провеждане на превантивна дейност
• Поддържане в готовност на силите и средствата
• Провеждане на дейности по защитата
• Координация

на

действията

на

съвместната,

двустранна

трансгранична спасителна система
• Подпомагане и възстановяване при свлачища и срутища
• Ресурсно осигуряване на мероприятията
• Приемане и разпределяне на помощи
• Осигуряване (логистично и т.н.)
Чрез разработването на плана за действие при свлачища и срутища в
района на община Мездра ще бъде надградена необходимата организация за
предприемане на мерки за защита на живота и здравето на хората, на околната
среда и ще бъдат определени необходимите действия на органите за
управление и силите за реагиране при активизиране на свлачища и срутища и
кризи предизвикани от тях свързани с подкрепа на трансгранично ниво.
Гореописаното, изисква:
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• поддръжка свързана с непрекъснато оперативно дежурство в ОЦ,
областна администрация, общините и формированията на Единната
спасителна система, юридическите и физически лица за осигуряване на
ранно предупреждение;
• Осигуряване

и

поддържане

в

постоянна

готовност

на

комуникационно- информационната система, както и наблюдение, анализ
и оценка на обстановката;
• Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от
участниците в спасителните дейности, в ликвидирането на последствията
от свлачища и срутища и при възстановяване на нормалния ритъм на
живот;
Според характера и въздействието върху свлачищните процеси дейностите
свързани с намеса върху свлачища/ срутища се групират както следва:
• Превантивни: От първостепенно значение за преодоляване на
тежки

материални

загуби

от

активизирането

на

свлачища

е

предприемането на превантивни мерки. Превантивнатамдейност трябва
да бъде възприета като целенасочена политика и да залегнем като
основен

елемент

от

геозащитните

мероприятия.

На

практика

геозащитната дейност се състои от два главни компонентатрябва да се
провеждат в цялата област:
o Провеждане на режимни (мониторингови) наблюдения за
оценка на състоянието и динамиката на геодинамичните процеси и
изготвяне на прогнозни тенденции за развитие на свлачищните
процеси.
o Извършване на специализирана строителна дейност по
укрепване на терените. Поддържането на специализиран регистър
на свлачищните терени и на информационна система, осигуряваща
същевременно поддържане и обмен на данни със заинтересованите
администрации. Поддържане в готовност на силите и средствата на
единната спасителна система.
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• Оперативни: Провеждат се в зоната на свлачищния склон и
посредством инженерни решения и съоръжения осигуряват повишаване
коефициента на устойчивост и стабилитета на терена.
• Експлоатационни: осигуряват нормалното функциониране на
изградените съоръжения и не допускат влошаване на якостните
характеристики на строителните почви, гарантирайки общата устойчивост
на терена.
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ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ,
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА
6.1. Мерки за защита и спасителни действия при пожар
Мерките за защита и спасителни действия предполагат: евакуация;
преместване в центрове за временно настаняване при бедствия; предоставяне
на първа медицинска помощ; защита от пожар; откриване и маркиране на опасни
зони; радиологично-химично-биологична защита; канализация; съхраняване на
стоките, свързани с оцеляването и други мерки, в зависимост от вида на
опасността, която може да застраши населението и материалните блага.
Сигнализиране
Сигнализирането означава информиране на населението, държавните
органи, фирмите и други юридически лица за предстоящата опасност, която
може да застраши населението и материалните блага, както и за прекратяването
на такава опасност.
Евакуация
Евакуацията се извършва в ситуации на възникване на опасност, която
застрашава населението и материалните блага. Населението трябва да напусне
опасната територия или да махне материални блага от опасна зона, всички с цел
защита и спасителни действия.
В

случай

на

неконтролируемо

разрастване

на

пожара

и/или

непосредствена или предстояща заплаха за живота и здравето на хората в
района може да се наложи временно извеждане на населението от една община
в друга община на областта. Областният управител разпорежда за временно
извеждане от подобен тип.
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Кметовете на общини и ръководителите на място организират и
координират временното извеждане при възникване на пожар и предоставянето
на неотложна помощ на пострадалите лица.
Неотложната помощ включва:
• Изхранване и временно настаняване на пострадалите лица,
домашните и селскостопански животни;
• Раздаване на битово имущество на пострадалите лица и др.
При обявено бедствено положение се предприема приоритетно снабдяване
на детски, социални, лечебни и здравни заведения и спасителните екипи.
Временни ограничения и мерки за защита на населението.
• свободно

движение

и

пребиваване

в

определена

част

на

територията на областта (райони за провеждане на НАВР), недостъпна
вследствие на повреди по пътната и железопътна инфраструктура на
областта;
• право на извършване на дейност, която би затруднила или
възпрепятствала осъществяването на спасителните дейности и оказване
на първа медицинска помощ на пострадали;
• забрана за движение на лични и фирмени МПС, регулиране
движението по определените за целта маршрути;
• приоритетни грижи за деца, самотни възрастни хора и инвалиди,
пострадали при пожара.
Определяне на подходящи места за временно настаняване
• на територията на трансганичния регион – в подходящи сгради –
държавна собственост;
• на територията на областта/окръга – в подходящи сгради –
държавна собственост;
• в общинските центрове – в резервните жилища от общинския
жилищен фонд, във физкултурните салони на училищата и детските
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градини, спортните зали, ученически общежития, хотели, мотели,
почивни станции и туристически спални;
• в селата от трансганичния регион – сгради на училища, детски
градини, клубове, читалища;
• при необходимост от изграждане на палаткови лагери, същите се
изграждат на тренировъчни футболни игрища;
• при необходимост от доставка на фургони - със заявка до МВР.
Преместване в центрове за временно настаняване при бедствия
В случай на голям пожар, радиологично-химично-биологична опасност и
други подобни опасности, защитата на населението и материалните стоки,
свързани с оцеляването (храна, оборудване и други такива, имащи отношение
към оцеляването), се извършва чрез придвижване до центрове за временно
настаняване при бедствия и съоръжения за спешна помощ, които, при такива
обстоятелства, са приспособени за защита на населението и благата.
Първа медицинска помощ
Първата медицинска помощ включва всички форми на организирано
предлагане на медицинска помощ на пострадалите лица, т.е. лица, които
страдат от последиците от пожар, природни и други бедствия, както и
процедурите за само - и взаимопомощ, грижа за ранените и болни хора.
Медицинската помощ се организира и планира въз основа на оценката за
опасността и възможните последици в зависимост от вида опасност за живота и
здравето на населението.
В случай на опасност, гражданите са информирани за медицинска помощ в
зависимост от местопребиваването или заетостта им. Освен това гражданите са
информирани за процедурите, т.е. за начините за предоставяне на помощ и
взаимопомощ.
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Откриване и маркиране на опасни зони
Откриването и маркирането на опасни зони предполага наблюдение на
непредвидени, потенциално-опасни обстоятелства и откриване на източници на
опасност, определяне на обхвата на площта, маркиране на зоната с
предупредителни знаци, осигуряване на достъп до опасна зона и информиране
на населението за вида и продължителността на опасността, условията за
достъп.
Радиохимично-биологична защита
Радиохимично-биологичната защита включва: наблюдение, откриване и
определяне на опасността от радиологично-химично-биологичен произход,
която може да възникне след големия пожар; информиране на населението за
настъпването и прекратяването на опасността; процедури за лична, взаимна и
колективна защита, и професионална помощ, т.е. инструкции за избягване,
предотвратяване, смекчаване и премахване на последствията от такава
опасност.
Санитарно почистване
Санитарното почистване: идентифициране и погребване на човешки
трупове, отстраняване на мъртви животни. изолация и унищожаване на болните
животни и растения, които могат да застрашат живота и здравето

на

населението и околната среда.
Санитарното почистване се осъществява в рамките на общите мерки за
защита на населението и материалните блага и се провежда като специална
мярка за защита, извършена от звеното за гражданска защита, обучавано за
масови бедствия или опасност. По този начин се предотвратява появата на
епидемии.
Съхранение на благата, имащи отношение към оцеляването
Съхранението на благата, имащи отношение към оцеляването, предполага
обезпечаване и съхранение на необходимото количество и вид блага,
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необходими за оцеляването на населението, поддържане на необходимия
обхват на селскостопанската и друга продукция, както и на растенията,
животните и природата в случай на аварии или опасности.
Други мерки
Други мерки за защита и спасителни действия предполагат различни
форми на организиране на протекция на населението и материалните блага, и
тяхната непосредствена акомодация, т.е. поддържане на ред и ефективна
работа на обществените услуги в опасната зона, както и предприемане на други
мерки, необходими за предлагане на помощ, защита и спасителни действия в
случай на война, природни бедствия и други опасности.
Мерките са планирани и изпълнени в рамките на задачите, изпълнявани от
звената за гражданска защита или други организационни единици, в
съответствие с плана, оценка на опасността на територията, вид и обхват на
опасността, както и последствия, които могат да застрашат населението и
материалните блага.

6.2. Набелязване на мерки за защита на населението при свлачища и
срутища
Областният управител/президентът на окръга организира, координира и
контролира процеса на подпомагане при свлачища и срутища. Кметът на
съответната община организира и координира предоставянето на неотложна
помощ на пострадалите лица. Неотложната помощ включва:
• Изхранване и временно настаняване на пострадалите лица,
домашните и селскостопански животни;
• Раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица и
др.
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При

обявено

„Бедствено

положение”

може

да

бъде

предприето

приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и
спасителните екипи.
Организация на действията по локализиране и ликвидиране на
последствията от бедствия свързани със свлачища/ срутища
Съотвените институции приемат подадената информация за инцидента
(свлачището/срутището), реагират незабавно и връщат обратно информация за
приключване работата си на мястото на необходима намеса.
При необходимост за провеждане едновременно на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи от две или повече части или
единици на Единна Спасителна Система (ЕСС) взаимодействието се организира
по цел, време и място съгласно плана за защита при бедствия. Трнасграничното
взаимодействието ще се извършва непрекъснато.
Оперативна защита при свлачища и срутища
Оперативната защита при активизиране на свлачища/срутища има две
основни фази:
• По време на активизиране на свлачището/срутището;
• След бедствието - след затихване на процесите.
МВР на Румъния и България координират и осъществяват общо ръководство
на действията по оперативната защита при активизиране на свлачища или
срутища. При активизиране на свлачища или срутища ЕСС действа съгласно
областния план за защита при бедствия и настоящия съвместен трансграничен
план за действие. Координацията между органите на изпълнителната власт,
екипите на ГД” ПБЗН”, Жандармерийския инспекторат на окръг Мехединци и
другите екипи от ЕСС при активизиране на свлачища или срутища се
осъществява от ОЦ съгласно стандартните оперативни процедури. Дейностите
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по оперативната защита при активизиране на свлачища или срутища се
координират от ръководител на място.
Дейности при активизиране на свлачища/ срутища
Ръководителят на място в района на активизираното свлачище, съобразно
степента на проявения свлачищен процес - начален стадий или пълна
активизация, предприема следните дейности:
• Извършва оценка на обстановката и уточнява възможностите за
наличните сили и необходимостта от привличането на допълнителни сили
и средства;След бедствието - след затихване на процесите;
• Извършва специализиран инструктаж и инструктаж за безопасност
преди започване на работата;
• Предприема извършването на неотложни аварийни мерки, като:
означаване

o

и

сигнализиране

на

опасния

участък;
изменение реда на движение в района на

o

свлачището до пристигане на компетентните органи;
организиране на временна охрана на района и

o

недопускане преминаването на хора;
недопускане и забрана в района на свлачището

o
дейности,

създаващи

вибрации

в

почвата

(от

тежка

механизация и транспорт);
o

при необходимост от разчистване на улици и

пътища свлечените земни маси да се изземват на малки
количества, за да се избегнат инциденти от внезапно
свличане на масива. При използване на специализирана
техника

да

притежаващи

се

допускат

необходимите

само
по

водачи
закон

на

машини,

документи

за

правоуправление;
o

недопускане

депониране

на

земни

маси,
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строителни и други отпадъци над главния свлачищен откос;
установяване

o

на

техногенните

фактори,

провокирали свлачището - голям изкоп, взривни работи,
хидрогенни прояви и др.;
установяване

o

състоянието

на

изградените

отводнителни съоръжения /канавки, канали, водостоци,
отводнителни шахти, открити дренажи и др./ и, при
необходимост и възможност, организиране дейността по
осигуряване на достатъчна проводимост;
недопускане извършването на изкопни работи,

o

подкопаващи основата на склона в активизирания свлачищен
участък;
при наличие на скъсан водопровод в зоната на

o

свлачището -уведомяване чрез съответния оперативен
център (ОЦ) на експлоатиращото предприятие за прекъсване
на водоподаването в района на свлачището;
при

o

електропроводи

наличие
в

на

стълбове

активираната

от

въздушни

свлачищна

зона

-

уведомяване (чрез ОЦ) на експлоатиращото предприятие за
прекъсване на електрозахранването на района;
при разкрити трасета на подземни проводи в

o

свлачищната

зона

-

уведомяване

(чрез

ОЦ)

на

експлоатиращите предприятия за предприемане от тяхна
страна на укрепване или изместване на проводите по
безопасни трасета;
спешно извършване на оглед за оценка на

o
състоянието

на

сградния

фонд

и

на

инженерната

инфраструктура в района, които биха могли да застрашат
живота на населението. При необходимост, организиране на
евакуация на живеещите в застрашената територия.
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В допълнение ОУ ПБЗН/ Жандармерийски инспекторат действат както
следва:
• изгражда временна обходна отводнителна канавка над главния
свлачищен откос, с оглед отвеждане на нерегулирания повърхностен
отток и на други скатни води извън зоната на свлачищното тяло;
• отбива водите на речни течения;
• механично отнема земни маси;
• източва формирани в тялото на свлачищния масив водоеми, както
и такива в близост до него, чрез изкопаване на отводнителни канали и
канавки;
• понижава нивото на подпочвените води чрез аварийно водочерпене
през съществуващите или новоизградени сондажни кладенци;
• поставя на подходящи места маркери и изгражда реперни мрежи
завизуално наблюдение, анализ и прогноза за развитието на свлачищния
процес;
Временно извеждане на населението на една община в друга на
съответната област при тежки прояви на свлачища/ срутища
Кметовете на общини и ръководителите на място организират и
координират временното извеждане при възникване на свлачища/срутища.
Областният

управител/

Президентът

нас

окръга

разпорежда

временно

извеждане от една община в друга община на областта при възникване на
свлачища/срутища. Поради спецификата на бедствието и разположението на
свлачищните райони е много слабо вероятно да се наложи временно извеждане
на населението от една община в друга община.
Случаите в които се разпорежда временно извеждане са следните:
• При непосредствена или предстояща заплаха за живота и здравето
на хората в района.
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• При

опасност

от

големи

по

обхват

свлачища

и

срутища

предизвикани от силно земетресение или поредица от земетресения.
• При невъзможност за временно настаняване на територията на
засегнатата община.
Маршрутите, по които се извършва временното извеждане се определят от
Ръководителя на място след оценка на обстановката по данни от разузнаването
от

всички

части

на

ЕСС,

изпратили

разузнавателни

групи.

Ако

има

предварително определени маршрути съгласно аварийни планове или планове
за евакуация - по тези маршрути, ако данните от разузнаването не противоречат
на планираните.
За децата и хората в неравностойно положение по време на извеждането
се грижат медицински лица от спасителни екипи чрез РЗИ, областните служби
по социално подпомагане, социални грижи и социалните патронажи в общините.
При недостиг на персонал чрез заповед на областния управител/ президента на
окръга или кметовете на общини се назначават служители от областни/окръжни
или общински администрации.
Временни ограничения и мерки за защита на населението
• свободно

движение

и

пребиваване

в

определена

част

на

територията на областта (райони за провеждане на СНАВР), недостъпна
вследствие на повреди по пътната и железопътна инфраструктура на
областта;
• Забрана за движение на лични и фирмени МПС, регулиране
движението по определените за целта маршрути, устройване на
пропускателни пунктове;
• приоритетни грижи за деца, самотни възрастни хора и инвалиди
пострадали при наводнението;
• приоритетно снабдяване с хляб, храни и медикаменти на детски,
лечебни и здравни заведения и спасителни екипи.
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Осигуряване на пострадалото население
Населението, останало без подслон от свлачищни/ срутищни процеси се
извежда временно от пострадалите райони и се настанява от кмета на община/
щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. То ще бъде
настанено в незасегнати обществени сгради като:
• Училища, детски градини и ученически общежития, държавна и
общинска собственост;
• Хотели, мотели, почивни станции и туристически спални;
• Частни домове;
• При необходимост от изграждане на палаткови лагери, същите се
изграждат на тренировъчни футболни игрища, които не са застрашени от
свлачища/ срутища;
• При необходимост от доставка на фургони - се изготвя заявка до
МВР и се предоставят по нареждане на Министъра на ВР или от БЧК.
В задълженията на кмета на община/щаба за изпълнение на общинския
план за защита при бедствия и Областния управител е да решат какъв да бъде
реда за устройване със средства за подслон и каква помощ ще се окаже от
организации извън областта.
Доставянето на вода, храна и медикаменти за пострадалите се осигурява
от кмета/ щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и БЧК.
Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост-първоначална и
последваща, при повече от една бедстващи общини.
Нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени
продукти и други от първа необходимост се определят съгласно Закона за
здравето, Раздел 5.
Нуждите от храна и вода се координират от представителя в областния щаб
за координация и представители в щабовете за изпълнение на общинските
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планове за защита при бедствия. Същите определят фирмите за доставка и
осигуряване на стоки от първа необходимост за пострадалото население.
Нуждите от медицински изделия и лекарствени продукти се координират
от Директора на РЗИ, Съвета за медицинско осигуряване при бедствия и аварии
и медицинските управители на многопрофилните болници за активно лечение в
областта в изпълнение на регионалния план за медицинско осигуряване при
БАК.
• Заместник областен управител, Главен секретар на ОА, Директор
на съответна Дирекция
• Директор на РЗИ/Съвет за медицинско осигуряване при бедствия и
аварии;
• Управител на местния воден оператор;
• Началник

на

Областно

управление

ПБЗН

или

окръжен

жандармерийски инспекторат в Мехединци;
• Секретар на ОС на ЧК.

6.3. Мониторинг, ранно предупреждение, информиране и тревога
Системата за мониторинг, ранно предупреждение, информиране и тревога
се организира с цел откриване, наблюдение и събиране на информация за
всички видове опасности, които могат да застрашат хората, околната среда,
материалните и културните блага.
Тази система включва следните звена: Отдел 112, органи на държавната
администрация, полиция, бизнес обществени отдели и други юридически лица,
които се занимават с мониторинг, запис, анализ и прогнозиране на специфични
прояви и условия в хидрометеорологията, сеизмологията, противопожарната
защита и други области, имащи отношение към защитата и спасителните
действия.
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Информиране на населението при свлачища
При ситуация от активизращо се/ реализирано свлачище/ срутище
обществеността на целевия регион се информира чрез системата за ранно
предупреждение и оповестяване на населението, оповестяването ще се
извършва, чрез нея по ред разпореден в Наредбата за ранно предупреждение и
оповестяване при бедствия.
Съобщенията до медиите за оповестяване на населението се излъчват от
пресцентъра на областна /общинска/ администрация след координация с
ръководителя на място.
Своевременното информиране на населението и даването на указания за
действия при ситуация от активизращо се/ реализирано свлачище/ срутище се
извършва чрез средства за масова информация - радио, телевизия и преса,
подвижни оповестителни системи, монтирани на МПС.
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МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОТ БЕДСТВИЯ
7.1.1 Цели и обхват на санитарното почистване
Санитарното почистване включва набор от дейности, извършвани с цел
премахване на последствията от аварии, както и привеждане на зоната на
произшествието, към първоначалното й предназначение. Етапите за санитарно
почистване включват участието на различни оперативни отдели и организации,
които връщат района към първоначалното му предназначение въз основа на
подходящи проекти и планове, разработени от професионални институции, в
зависимост от вида и обхвата на произшествието.
Политиката на партньорите по проекта и съответно община Мездра, област
Враца и окръг Мехединци е създаването и поддържането на модерна система за
защита и спасителни действия, която да осигури ресурсите, пригодени да
задоволят нуждите от защита на материалните активи и околната среда в случай
на природни бедствия, в съответствие с нуждите от населението.
Следните точки са от решаващо значение за звената, които участват в
процедурата за санитарно почистване:
• неутрализиране на облака или пяната от опасни вещества;
• запечатване

на

всички

пукнатини

на

контейнерите

или

резервоарите в случай на изтичане на опасни вещества;
• изпомпване, отводняване или преливане на течни или разтворими
вещества посредством помпи;
• пълна хигиенизация на замърсени почвени слоеве, подготовка на
събрани течности и твърди опасни вещества до определено място с цел
неутрализация;
• осигуряване на всички необходими средства, за санитарното
почистване на аварията;
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• ако е необходимо, да се ограничи специфична зона за трафик,
поради възможна промяна на обстановката в атмосферата;
• създаване на система за осигуряване на три основни средства за
пожарогасене - вода, пяна и прах, по отношение на подсигуряване на
резервно количество средства за гасене на пожар.
Затваряне на по-голямата площ за трафик, за осигуряване на безопасна
намеса - затварянето на конкретна област трябва да се основава на възможните
промени в ситуацията в случай на авария и метеорологични условия (вятър,
валежи и температура). В случай на колебания на метеорологичните условия,
опасните зони могат да бъдат променяни и поради това наличието на опасни
вещества трябва често да се измерава от газови детектори, индикаторни тръби
или други налични устройства.
Само лицата, които са оборудвани и квалифицирани за работа с опасни
вещества, могат да бъдат в опасна зона. През нощта мястото на намеса трябва
да бъде облекчено.
7.1.2 Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две и
повече бедстващи общини в трансграничния регион в случай на свлачище
Поради спецификата на бедствието, разположението на свлачищните
райони и местонахождението на главните пътища е малко вероятно да се
наложи разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две и
повече бедстващи общини.
Ръководителите на местните звена на пътните агенции в Румъния и
България отговарят за организиране и координиране на дейностите по
разчистването във взаимодействие с управителите на фирми, с които
структурите са сключили договори за поддържане на републиканската пътна
мрежа.
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Ръководителят

на

местният

областен/

окръжен

щаб

контролира

изпълнението на дейностите по разчистването на пътищата и осигуряването на
проходимост във взаимодействие с Кмета на община и ръководителя на място.
Спиране и пренасочване на движението се извършва от отговорните
структури на МВР.
Изтегляне на аварирали автомобили се извършва както следва:
• камиони - екипи на ОУ ПБЗН или окръжния жандармерийски
инспекторат с помощта на фирми, разполагащи с тежка техника;
• леки автомобили - пътна помощ.
Охраната на публичната и частна собственост в засегнатите райони се
осъществява от органите на ОД МВР и поделенията й в засегнатите общини.
7.2. Активи и ресурси за санитарно почистване
Освен

персонала

на

областно/окръжно

и

общинско,

включен

в

ангажирането и координацията на действията по санитарно почистване
общинската администрация в област Враца и окръг Мехединци имат различни
екипи, които участват в дейностите по санитарно почистване.
Много често, експертите в областта на токсикологията и химикотехническата защита се приканват за участие като членове на екипа. Мерките за
елиминиране на последствията от аварии имат за цел да наблюдават след
аварийната ситуация, санитарното почистване и възстановяването на околната
среда, към първоначалното й състояние и отстраняването на риска от повторна
поява на авария.
7.3.1. Активи и ресурси за осъществяване на възстановителни мерки в
случай на пожар
Рехабилитацията на почвата и подземните води се извършва с цел
санитарно почистване на потенциално замърсяване – прекомерно разливане на
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опасни вещества след пожар, с цел да се намали концентрацията на
замърсители до нивото, което е определено от закона и което не е опасно за
хората и околната среда. Ресурсите и средствата зависят основно от обхвата на
потенциалната злополука. В случай на разливане на отпадъчно масло от
резервоарите, то следва да се съхранява в резервоари за отпадъчни масла. В
случай, че количеството на отработеното масло се изсипе от резервоара, то ще
се съхранява на място в сифон за мазнини. Следователно, в случай на пожар,
почвата и подземните води извън местната общност няма да бъдат замърсени.
7.3.2. Активи и ресурси за осъществяване на възстановителни мерки в
случай на свлачище
Разузнаване
За осигуряване на данни за фактическата обстановка се организира
разузнаване. На територията на общините и обектите от националното
стопанство разузнаването се осъществява от собствените органи, сили и
средства, като за целта се формират разузнавателни групи с точно определени
маршрути (обекти) за разузнаване.
Чрез разузнаването се установяват:
• Размера и границите на засегнатия участък;
• Информация за затрупани и изчезнали хора;
• Прогноза за развитието на свлачището/срутището;
• 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;
• Сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на
укрепване;
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• Състоянието на пътища и пътни съоръжения;
• Състоянието

на хидротехнически съоръжения в

района на

свлачището;
• Състоянието на ЖП мрежа;
• Местата, удобни за развръщане на ВПСП;
• 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 разгръщане 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 разгръщане на пунктове за управление (ПУ);
• Локализиране на проекти, схеми, чертежи или друга подобна
информация за разрушените сгради;
• Оцелели, които могат да дадат полезна информация;
• Удобните места за разгръщане на пропускателни пунктове от и към
зоната на поражение;
• Социални заведения, които биха могли да функционират и
изпълняват задачи по ликвидиране на последствията;
• Наличието на обекти, за които незабавно трябва да се осигури
охрана;
• Състоянието на сгради, в които пребивават чужденци;
• Състоянието на обекти, които биха могли да предизвикат
екологично замърсяване на околната среда;
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• Състоянието на социални заведения за пребиваване на хора с
психични увреждания, възрастни, деца, лишени от родителски грижи,
места за лишаване от свобода;
• Състоянието на обекти от национално значение;
• Възможностите за добиване на местни материали и вода;
• Възможните места за пренасочване на повърхностните води;
• Извършва се спешна оценка на съществуващата инфраструктура по
отношение на последните извършени техногенни действия с цел
локализиране на евентуален „провокатор” - причина за възбуждане на
свлачищен процес;
• Скъсан водопровод;
• Големи изкопи;
• Взривни работи;
• Наводнение и др.

Инженерно осигуряване
Организира се с цел разкриване на затрупани хора, спасяване на
пострадали от срутени сгради, отстраняване на авариите по комуналноенергийната и пътната мрежа, подаване на енергозахранване за нуждите на
спасителните, локализационните, ликвидационни и други дейности.
Мероприятията се осигуряват и ръководят от щаба за изпълнение на
областния/окръжния план за защита при бедствия, чрез ОЦ.

7.4. Организация и начини за повикване на институции и организации за
спасителни действия
След като е съобщено за аварията, се информират противопожарните и
спасителни звена, след което биват насочени към мястото на произшествието.
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Реакцията при злополука започва в съответствие с предварително определения
план.
Следва да се спазват следните правила, за постигането успешна реакция:
• наблюдение състоянието на ситуациите на място;
• оценка на ситуацията / аварията въз основа на наблюдението;
• изготвяне наплан за реакция спрямо аварията;
• задаване на команди за действие (реакция при злополуки).
Координаторът за реакция при злополуки наблюдава ситуацията на място и
събира следната информация:
• Обхватът на опасността за хората и имуществото се определя въз
основа на размера на аварията, вида на материала, структурата на
съоръжението и др.;
• Местоположение на аварията, вид вещества, които участват в
произшествието;
• Има ли хора в опасност;
• Има ли някакви специфични опасности за участниците в гасенето;
• Има ли опасност от разпространение на аварии;
• Има ли опасност от разрушаване на съоръжения;
• Има ли специфичен вид опасност (химически, радиоактивен,
биологичен и т.н.);
• Какви са начините за намеса.
Важно е да се отбележат и някои други елементи, които са от значение за
успешна и безопасна намеса, като например количеството и цвета на дима,
характеристиките на пламъка, интензивността на топлината, посоката на дима,
специфичните миризми и т.н.
Оценката на ситуацията и опасността за околната среда се извършва въз
основа на събраните данни и е важна за резултата от действието. Основната
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задача на оценката е да се определят действията и тяхната последователност,
като се вземат предвид наличните ресурси и активи.

7.5.Организация на здравната защита
В обществените обекти на обаст Враца и окръг Мехединци са поставени
аптечки за първа помощ и следва да бъдат използвани за прилагане на първа
помощ

до

пристигането

на

специализирани

екипи,

в

съответствие

с

националното законодателство на Румъния и България.
Лицето, отговорно за плана за защита при злополуки, трябва да даде кратко
описание на аварията и възможното въздействие върху населението, в
застрашената среда, на здравните служби, които е информирал за инцидента.
Екипът за медицинска помощ изпраща звена за оказване на първа помощ въз
основа на информацията, предоставена от отговорното лице.

7.6.Организация на защитата на материалите
Всички ресурси, планирани за реакция в случай на авария, трябва да бъдат
функциониращи и достъпни за екипа за реагиране по всяко време. Всички
ресурси се тестват и обслужват редовно.
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ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО
Начинът на информиране на обществото за въникване на бедствие или
авария е важен етап от реакцията при злополука, т.е. етап на елиминиране на
последиците от аварията. Програмата за информиране на обществеността за
потенциалните

опасности и предложените

мерки за защита,

планове,

упражнения и образование се осъществява в съответствие с плановете за
градско развитие на Община Мездра и Окръг Мехединци, които се отнасят за
решаване на възникнали опасни ситуации.
Освен това гражданите трябва да бъдат информирани, за възможните
въздействия върху колната среда. Основните области на информирането на
населението се отнася до следните реакции на възникналото бедствие и
средства за защита:
a)

оценка на обхвата на аварията;

b)

оценка на обхвата на последиците;

c)

установяване на процедура за постоянно измерване и

мониторинг на застрашената площ на производствения комплекс и поширока зона (експлозия, отделяне на опасни вещества), както и
измерване на специфични параметри (концентрация на опасни вещества,
движение на замърсени облаци, данни за времето : посока и скорост на
вятъра, вертикална стабилност на въздуха);
d)

информиране за злополуката и даване на указания за по-

нататъшни действия;
e)

вземане на решение за евакуация на населението, начин на

евакуация и посока на движение, като всички се основават на размера на
злополуката, степен на опасност за населението и времетраенето на
произшествието, времето за евакуация и т.н.
f)

координация на службите за гражданска защита, здравните

организации, противопожарния отдел и отдела за техническа помощ;
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g)

информиране на упълномощените националните институции

и предлагане на оценка на способността за реагиране при злополука със
собствени ресурси.
Информирането на населението предполага предоставяне на информация
за начините на реакция при бедствия, базирани на плана за защита.

Доклад за инцидент в област Враца и окръг Мехединци
От всички участници трябва да се събират доклади за произшествия на
всички нива на отговорност. Докладът за злополуки се изготвя въз основа на
отделни отчети. Докладът за злополуката съдържа следните елементи:
Анализ на причината и последствията от произшествието
Анализът на причината за произшествието се извършва от оторизираните
структури за инспекция. В този случай, Ревизионната инспекция отговаря за
анализа. Инспекцията трябва да даде отговор на най-важния въпрос "Защо се
случи инцидентът?" В края на доклада инспекцията предлага заключение по
отношение на произшествието. Истинската причина за аварията е от
изключителна важност, защото представлява път, който показва действията,
които трябва да се предприемат за санитарно почистване. В зависимост от
степента на щетата, инспекцията може да забрани използването на конкретно
оборудване. Ако проверката установи, че аварията е станала поради
небрежност, по отношение на редовните проверки, регистрирането и
тестването, тя може да започне съдебно производство срещу отговорните лица.
Анализът на последствията от аварията се извършва по местонахождението
й и включва анализ на щетите, причинени от замърсяването на подземните води,
щети, причинени от загубата на човешки живот, щети, причинени от спиране на
производството, предотвратяване на разпространението на аварии, използвано
противопожарно и медицинско имущество, щети, причинени от мъртъв добитък,
дивеч или загубени култури.
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Развитие на бедствия и слаба реакция при злополуки
Развитието и протичането на аварии трябва да описват времето на пожара,
лицето, което е забелязало първо произшествието и проявлението му.
Оценка на размера на злополуката
Оценката на размера на злополуката се извършва въз основа на степента
на ангажираните ресурси, размера на щетите (изразени във финансовите
активи) и обхвата на последиците. След като бедствието е прекратено, всички
участници изготвят своите доклади относно обхвата на ангажимента си за
реагиране при злополуки, за ангажираните ресурси и разходваните средства и
предоставят

доклада

на

екипа

за

координация

на

злополуките.

Противопожарните звена и медицинските екипи изготвят собствени доклади,
които съдържат обхвата на ангажимента, изразходваните активи, броя на
мъртвите и ранените по време на злополуката.
Отделът за опазване на околната среда трябва да изготви доклад за
последствията от аварии и материални щети (мъртви домашни животни и дивеч,
увреждане на селскостопански стоки, гори, пасища, воден свят и др.) и да
предостави доклада на екипа за координация на злополуките. Въз основа на
представените доклади, степента на ангажираност, обхвата на щетите (изразени
във

финансов

аспект)

и

последствията,

екипът

оценява

обхвата

на

произшествието, посочва броя на пострадалите лица и предлага предложение
за допълнителни мерки за пълно възстановяване. Подходящ професионален
надзор трябва да бъде планиран и дефиниран за всички санитарни дейности и
горепосочените дейности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като се има предвид, че превантивната защита е една от най-важните части
на защитата от бедствия и в частност пожарите на териториите на
трансграничния регион област Враца- окръг Мехединци, следва да се
насърчават и подобряват следните дейности:
В целевия регион е възможно възникването на различни по вид бедствия,
аварии и катастрофи, които могат да предизвикат значителни загуби в човешки
и материални ресурси.
Прогнозата на възможните събития показва, че тяхното проявление ще
доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в
районите на бедствия, биха могли да се нарушат жизнено важни системи за
управление и нормалното функциониране на националното стопанство.
За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и
ликвидиране на последствията е необходимо планиране и съгласуване на
мероприятията по защитата на населението и собствеността от органите на
изпълнителната власт, местното самоуправление и местната администрация,
организациите със стопанска и идеална цел под ръководството на областния
управител или съвместния трансграничен щаб между област Враца и окръг
Мехединци.
Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква
готовност за използване на всички способи и средства за защита на населението
и националното стопанство и провеждане на предварителни мероприятия за
недопускане и намаляване на вредното им въздействие.
Изключително важно значение за успешната защита на населението имат
превантивните дейности и особено такива, които позволяват да се прогнозира
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появата и/или развитието на бедствените явления, както и за отстраняване на
предпоставките за аварии. Необходимо е изграждане на системи за ранно
предупреждение за опасностите от различни типове бедствия – наводнения
(разположени по поречието на реките), свлачища (разположени по самите
свлачище), пожари (разположени на места застрашени от горски пожари) и т.н.
Все повече се увеличава опасността и реалните ситуации, включително в
трансграничен мащаб на възникване на огнища на биологично заразяване – както
по животните, така и по хората. В тези ситуации от особена важност е
своевременното провеждане на профилактика, лечение и дезинфекция.
Необходимо е да се определят границите на огнището на биологично заразяване
от специални противоепидемични и протовоепизооточни формирования на
общините, регионалните структури на БАБХ и Регионалната здравна инспекция.
Ограничаване появата и разпостранението на остри заразни болести и
вредители по селскостопанските животни и растения е задача на структурите на
БАБХ в областта.
Обемът и спецификата на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи налага поддържането в готовност и подготовка на сили
и средства на единната спасителна система.
Възможните последствия за населението при възникване на бедствия и
аварии налагат непрекъснато и целенасочено обучение по способите за защита
и самозащита и своевременно информиране.
За осигуряване провеждането на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи и осигуряване условия за живот в бедстващи райони е
необходимо създаването на запаси от материално-технически и финансови
средства и регламентиране на реда и начините за използването им.
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В заключение на гореизложеното една от най-важните задачи се заключава
в извършване на необходимите превантивни дейности с цел преодоляването на
съществуващите заплахи от природен и техногенен характер и гарантиране
защитата на населението и обектите от критичната инфраструктура:
• обезпечаване на бърз достъп до фондове за извънредни ситуации
за намаляване на бюрократичните спънки;
• гъвкавост на законите, наредбите и плановете за защита при
бедстия, плановете за провеждане на спасителни неотложни аварийновъзстановителни работи (СНАВР), с цел бърза и ефективна намеса,
реагиране и възстановяване при бедствия и аварии.
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Проект „Съвместни усилия срещу природните бедствия“,
ROBG 416 e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на този документ не представлява непременно
официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за
съдържанието на този документ носят единствено нейните автори.
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