
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Шумен

П Р О Т О К О Л

от извънредно заседание на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при
бедствия 21.12.2016г.

Днес  21.12.2016 г.  в  Областна  администрация  Шумен,  под  ръководството  на
областния управител г-жа Донка Иванова, се проведе извънредно заседание на Областния
щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, на основание чл. 64 от Закона
за защита при бедствия.

На заседанието присъстваха 16 членове и следните  гости :  гл.  комисар Николай
Николов  –  директор  на  ГД  ПБЗН,  инж.  Красен  Димитров  –директор  на  „Мамел“  ООД-
Варна, д-р Йорданка Пенкова- директор на РЗОК-Шумен.

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Анализ,оценка и доклад на областния управител за обстановката при бедствието в

с. Хитрино и хода на защитните мероприятия;
2.  Предложения  към  областния  управител  за  одобрение  на  решения,  относно

ликвидиране на последствията от бедствието в с. Хитрино и за подпомагане на засегнатото
население.

По първа точка от дневния ред, г-жа Донка Иванова докладва, че е все още в сила
Заповед №РД-15-157/16.12.2016 , относно удължаване срока на бедственото положение на
територията на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен и е в изпълнение Областния план за
защита  при  бедствия. Областният  управител  сподели,  че  бедственото  положение  в  с.
Хитрино,  обл.  Шумен остава в  сила до 25.12.2016 г.  ,  с  цел  да  бъдат завършени всички
необходими  и  неотложни  възстановителни  дейности  по  инфраструктурата  на  населеното
място.

За анализ, оценка и доклад относно обстановката при бедствието в с. Хитрино и хода
на защитните мероприятия, г-жа Донка Иванова даде думата на  главен комисар Николай
Николов- директор на ГД ПБЗН:

Всички хора, които са заявили желание да влязат в домовете си, вече са там. Не са се
явили собствениците на 12 къщи, като се предполага, че са в чужбина. Никъде не е засечен
газ  и няма опасност  за  хората.  Продължава поетапното пускане на водата,  включва се  и
електричеството, но само за къщите, в които има хора, с цел да се избегне усложняване на
обстановката.  Гл.  комисар  Николов  заяви,  че  домашните  животни  на  хората  са  живи  и
здрави, посевите не са засегнати от бедствието. Броят на загиналите животни е следният:
четири гълъба, едно куче, една котка и три пора. Директорът на ГД ПБЗН препоръча, че е
наложително  да  се  създаде  много  добра  организация  за  доброволците,  които  ще  бъдат
въведени  по  разчистването  и  да  се  канализира  в  правилна  посока  ентусиазма  на  хората,
които искат да помагат. Охраната през тъмните часове на денонощието ще продължи, за да
се избегнат посегателства върху имущество на жителите на с. Хитрино. От 22.12.2016 г. в с.
Хитрино  се  очаква  да  заработят  няколко  комисии,  които  ще  опишат  къщите,  които  са
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разрушени,  тези  които  подлежат  на  разрушаване  и  тези  които  се  нуждаят  да  бъдат
конструктивно укрепени и по които трябва да продължи поставянето на дограма, прозорци и
врати. Комисиите ще извършат и оценка на щетите.

По втора  точка от   дневния  ред,  г-жа  Иванова  даде  последователно  думата  на
всички присъстващи членове на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита
при бедствия и поканените гости, относно предложения и мерки, които  предстои да бъдат
предприети в хода на възстановителните дейности в с. Хитрино. 

Ст. комисар Ялчън Расим – директор на Областна дирекция на МВР – Шумен:
Текат  действия  по  въвод  на  населението  от  северната  страна  на  с.  Хитрино.

Контролно-пропускателните  пунктове,  които  функционираха  на  територията  на  общ.
Хитрино вече няма да съществуват, а ще се организира патрулирането от екипи на ОД МВР-
Шумен,  за  да  може  да  се  гарантира  сигурността  и  спокойствието  на  жителите.  Към
настоящия момент не са констатирани нарушения на обществения ред на територията на с.
Хитрино.

Иван Иванов- директор на РД ПБЗН – Шумен:
Днес,  21.12.2016 г.,  шест  екипа  извършват  проверки  на  къщите  в  с.  Хитрино,  за

наличие на  газ.  До 17.00 часа  в селото остават  екипи от газодимозащитници от Разград,
Търговище  и  два  екипа  от  Шумен.  В  тъмната  част  ще  дежури  един  противопожарен
автомобил с един екип и двама газодимозащитници,  до окончателното пускане на тока и
водата  в  с.  Хитрино.  Ще  се  извършва  постоянен  обход  по  улиците  от  дежурен
противопожарен автомобил.

Петко Шаренков- зам. областен управител:
Всички  цистерни от  дерайлиралия  влак  се  намират  на  площадка  в  близост  до с.

Хитрино  и  фирмата,  чиято  собственост  са,  работи  по  тяхното  пълно  обезопасяване  и
извозване. Към 13.00 часа на 21.12.2016 г. е почти възстановен ЖП прелезът в с. Хитрино.
Остъклява се ЖП пост №2 в района на гарата, възстановява се напрежението в контактната
мрежа. Очаква се края на деня да бъде пуснат в експлоатация един коловоз по линията Русе –
Варна.

Евелина Шишманова – директор на РИОСВ – Шумен:
Продължават замерванията на въздуха с мобилни устройства. Всички компоненти са

в норма. Проби от почвата на мястото на бедствието все още не са взети, поради това, че още
не е разчистен терена.

Д-р Пепа Калоянова – директор на РЗИ –Шумен:
Предстои вземането на проби от подпочвени води в с. Хитрино, след като „ВиК“

ООД-Шумен  възстанови  водопреносната  мрежа.  За  населението  са  осигурени  два  броя
водоноски в с. Хитрино.

Инж. Красимир Марков – управител на „ВиК“ ООД- Шумен:
Екипите  на  „ВиК“  ООД  –  Шумен  продължават  работата  си  по  стартиране  на

водоподаването. Съществува възможност от течове по водопреносната мрежа в засегнатите
имоти, а служители на дружеството не могат да влизат в домовете на хората без тяхното
изрично съгласие.  

Инж.  Яни  Янев-   нач.  отдел  „Експлоатация,  мрежи  и  СТИ“  на  регионален
център Шумен към „Енерго Про Мрежи“ АД:

Усилено  се  работи  по  възстановяване  на  електропреносната  мрежа  .  Пуснато  е
захранването по южната част на селото. До 22.12.2016 г. ще има ток в цялото село.

Инж. Диян Чолаков- ръководител на „НЕК ЕСО МЕР Шумен“:
Няма поражения върху съоръжения , собственост на НЕК. Работи се в синхрон с

„Енерго-Про Мрежи“ АД.
Д-р  Галина Иванова- зам. директор на ОДБХ – Шумен:
Областна  дирекция  по  безопасност  на  храните  е  бракувала  близо  1,5  тона

животински  и  неживотински  продукти  от  търговските  обекти  в  с.  Хитрино  и  ще  бъдат
извозени до екарисажа в гр. Шумен. Предстои проверка на три зърнобази и един фуражен
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цех.  Местната  ветеринарно-медицинска  практика  ще  бъде  ситуирана  в  с.  Върбак,  общ.
Хитрино.

Инж. Красен Димитров – директор в „МАМЕЛ“ ООД- Варна:
Разяснено  беше  естеството  на  работа  на  дружеството  „МАМЕЛ“  ООД  и  беше

изразена готовност за съдействие относно последващо решаване на екологичните проблеми,
ако възникнат такива от бедствието в с. Хитрино.

Представител на БЧК- Шумен: 
Продължава приемането и контролираното разпределяне  на даренията. 
Д-р Йорданка Пенкова- директор на РЗОК-Шумен:
С оглед  безпроблемното  получаване  на  медицинска  помощ от  населенеито  на  с.

Хитрино, д-р Пенкова поиска съдействие от кмета на община Хитрино за осигуряване на
подходящо място за настаняване на общопрактикуващия лекар , обслужващ населението на
с. Хитрино.

Ивелина Андреева- директор на РДСП – Шумен докладва, че вече не се подават
заявления за първоначалните помощи от 325 лв. Отворена е оперативна програма „Храни“ и
се очаква да започне  раздаване на храни от базата в с. Кочово.

Нуридин  Исмаил-  кмет  на  община  Хитрино  благодари  на  териториалните
структури  на  държавната  администрация  и  на  всички  хора  за  помощта,  съдействието  и
голямата съпричастност към жителите на с. Хитрино. Като основен проблем, който трябва да
се реши, беше посочено остъкляването на жилищата. Шест екипа конструктори работят към
дата 21.12.2016 г. До  25.12.2016 г. се очаква комисиите, които работят в общ. Хитрино да
излязат с решение колко къщи са съборени, колко са за основен и частичен ремонт. Очаква
се да заработи и екип от проектанти, които да се включат в действията по възстановяване. Г-
н Исмаил изтъкна категорично,  ще няма да бъде допусната злоупотреба със средства.  На
въпрос на д-р Калоянова, кога ще отворят детската градина и училището, той отговори , че
няма как да  се случи преди 31.12.2016 г.  Кметът на  община Хитрино заяви,  че  ще бъде
сформирана комисия, съвместно служители на МВР и“ВиК“ ООД –Шумен и представител на
общинската администрация , за да бъде проверена водопреносната мрежа в имотите, чиито
собственици  липсват.  Относно  питането  на  д-р  Пенкова,  кметът  беше  категоричен,  че
личният  лекар  ще  може  да  извършва  дейност  в  Хитрино  в  близките  няколко  дни.  Г-н
Нуридин Исмаил изтъкна, че не е добре да се струпват много хора- доброволци в с. Хитрино.
Има сключен рамков договор с дружество, предмет, на който е събарянето на опасни сгради.
От 22.12.2016 г. ще бъдат допускани по 10 доброволци от доброволните формирования към
общините, по съгласуван от областния управител график. 

Областният  щаб  за  изпълнение  на  областния  план  за  защита  при  бедствия
реши: 

1.  Да  продължи  патрулирането  на  екипи  от  ОД  на  МВР-  Шумен,  съгласно
утвърдения график.

Отговорник: ст. ком. Ялчън Расим – директор на ОД на МВР- Шумен.
2.Да продължи дежурството на един противопожарен автомобил с един екип и двама

газодимозащитници до окончателното пускане на ел. захранването и водата в с. Хитрино,
съгласно утвърден график.

Отговорник: Иван Иванов- директор на РД ПБЗН – Шумен.
3. Да продължи замерването за качеството на въздуха с мобилни устройства и се

организира вземането на проби от почвата.
Отговорник: Евелина Шишманова – директор на РИОСВ – Шумен
4. След възстановяване на ВиК мрежата, от „ВиК“ ООД – Шумен  да бъдат взети

проби от питейната вода в с. Хитрино, обл. Шумен.
Отговорник: д-р Пепа Калоянова – директор на РЗИ – Шумен
5.Да продължи работата по възстановяване на водопреносната мрежа в с. Хитрино
Отговорник: инж. Красимир Марков- управител на „ВиК“ООД –Шумен.
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6.  Да  продължи  работата  по  възстановяване  на  електропреносната  мрежа  в  с.
Хитрино.

Отговорник: инж.  Яни  Янев  –  нач.  отдел  „Експлоатация,  мрежи  и  СТИ“  на
регионален център Шумен към „Енерго-Про Мрежи“ АД

7. Да се организира извозването на бракувани хранителни продукти и трупове на
животни с екарисажна кола до екарисаж в гр. Шумен.

Отговорник: д-р Галина Иванова- ОДБХ Шумен
8. Да се осигурят условия за работа на общопрактикуващият лекар на територията на

с. Хитрино.
Отговорник: Нуридин Исмаил- кмет на община Хитрино.

Последва  гласуване:  ГЛАСУВАЛИ-  16,  „ЗА“  –  16,  „ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ“-  0,
„ПРОТИВ“ – 0.

Областният  управител  Донка  Иванова благодари  на  всички  присъстващи  за
пълната  съпричастност  и  подкрепа  за  жителите  на  Хитрино,  за  изразената  готовност  за
съдействие във всеки един момент. Срокът на действие на обявеното бедствено положение
остава  в  сила  до  неделя,  с  цел  да  бъдат  завършени  всички  необходими  и  неотложни
възстановителни дейности  по електропреносната  и  водопроводната  мрежи.  Доброволните
формирования  на  всички  общини  от  областта  са  в  готовност  да  се  включат  във
възстановителните  работи,  като  от  22.12.2016  г.  ще  работи  формированието  на  община
Шумен.  След  това  по  съгласуван  от  областния  управител  график  ще  се  включат  и
останалите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от г-жа Донка Иванова. 

Изготвил протокола: ……………………            Председател: .....................................

Светослав Кукуянов           Донка Иванова
Юрисконсулт, ОА Шумен           Областен управител
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