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1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ СНЕГОНАВЯВАНЕ
Планът за действие при снегонавявания и обледявания е неразделна част от областен
план за ЗБ.
Честотата на проявление на снежни бури и създаване на сложна обстановка по
републиканската и общинска пътна мрежа е 2 години, а в определени периоди и ежегодно.
Снеговалежите обикновено са съпроводени с бури, а в определени моменти и ураганни
ветрове, което създава сложна обстановка. Нарушава се електро- и водозахранването на
голяма част от населените места /особено в северната част на областта/.Затруднява се
медицинското обслужване на населението и снабдяването му със стоки от първа
необходимост. По пътищата се образуват преспи с височина 2-3 метра и дължина 100-150 м.
Достъпът до редица населени места на практика става невъзможен без използването на
верижни машини.
Непроходими в резултат на обилен снеговалеж и навявания при зимни условия
стават пътните участъци:
РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА
І-2 /Русе – Варна/
93+500 до 96+550
98+000 до 102+000

гр.Разград – р-н Развигорово /община Хитрино/
/Кочаджика/

112+000 до 114+000

р-н Силистра – 5-ти километър /община Шумен/

124+000 до 130+000

кв.Мътница – р-н Калугерица /община Шумен
и Каспичан/

144+000 до 146+770

р-н З.Ореше – гр.Варна /община Нови пазар/

І-4 /София – Белокопитово/
257+500 до 259+500

р-н Градище – с.Белокопитово /община Шумен/

І-7 /Силистра – Шумен – Ямбол/
58+500 до 59+500
63+500 до 65+500
67+000 до 70+000
71+500 до 73+500
75+000 до 77+000
94+000 до 100+000
125+000 до 127+000
157+000 до 162+000

с.Загориче – с.Браничево /община Каолиново/
с.Пристое – с.Климент /община Каолиново/
с.Климент – с.Изгрев /общини Каолиново, Венец/
с.Изгрев – с.Венец /община Венец/
р-н Сливак – р-н Тимарево /община Хитрино/
р-н Дивдядово – с.Хан Крум /общини Шумен,
Велики Преслав/ /Белия баир/
с.Иваново – с.Конево /община Върбица/

През зимния сезон се затваря „Върбишки проход” от км 175+000.
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ІІ-27 /Нови пазар – Памукчи – гр.Добрич/
12+000 до 17+000
20+000 до 22+000

с.Памукчи – с.Преселка /община Нови пазар/
с.Преселка – с.Тръница /община Нови пазар/

ІІ-73 /Шумен – Карнобат/
0+000 до 2+000
14+000 до 18+000
23+000 до 31+000
39+000 до 43+500

гр.Шумен – с.Дибич /община Шумен/
р-н Ивански – местн.Райковец /община Шумен/
гр.Смядово – с.Веселиново /община Смядово/
„Ришки проход” /община Смядово/

ІІ-74 /Велики Преслав – Търговище/
3+000 до 5+000

гр.Велики Преслав – с.Имренчево /община В.Преслав/

ІІІ-701 /гр.Силистра – Т.Икономово – Н.Козлево – Ст.Михайловски –
Нови пазар/
22+000 до 25+000
26+000 до 28+000
30+500 до 36+000
37+000 до 43+000

с.Т.Икономово – с.Вълнари /общини Каолиново,
Никола Козлево/
с.Вълнари – Н.Козлево /община Н.Козлево/
Н.Козлево – Хърсово /община Н.Козлево/
с.Хърсово – р-н Крива река /община Н.Козлево/

ІІІ-702 /Пристое – гр.Исперих/
0+000 до 2+000

с.Пристое – гр.Разград /община Каолиново/

ІІІ-731 /Р.Димитриево – Друмево – гр.Варна/
7+000 до 14+000

с.Вехтово – Друмево /община Шумен/

ІІІ-2006 /Мътница – Мадара – Каспичан – Нови пазар/
0+000 до 3+500
5+500 до 9+000

Мътница – Мадара /община Шумен/
Мадара – кв.Калугерица /общини Шумен,Каспичан/

ІІІ-2007 /Каспичан – Плиска – Златна нива/
1+000 до 5+000

р-н Плиска – гр.Плиска /община Каспичан/

ІІІ-2073 /Векилски – Пет могили – Никола Козлево/
4+000 до 12+000

с.Пет могили – Н.Козлево /община Н.Козлево/

ІІІ-2075 /гр.Добрич – Ц.Гинчево – Н.Козлево/
11+000 до 16+000

Ц.Гинчево – Н.Козлево /община Н.Козлево/
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ІІІ-2082 /гр.Варна – Марково – Мадара/
20+878 до 29+500
33+000 до 34+500

гр.Варна – Горска барака /община Каспичан/
Горска барака – Кюлевча /община Каспичан/

ІІІ-7002 /Венец – Ясенково – гр.Разград/
4+000 до 7+000

Борци – Ясенково /община Венец/

ІІІ-7003 /Пристое – Каолиново – Долина – Ц.брод – Шумен/
1+000 до 4+500
16+500 до 20+000
30+000 до 34+000
37+000 до 39+000
41+000 до 43+000
44+500 до 46+500
47+500 до 49+140

Пристое – Каолиново /община Каолиново/
Долина – р-н Лиси връх /община Каолиново/
Избул – Върбяне /общини Н.пазар, Каспичан/
Златна нива – Царев брод/общини Каспичан,Шумен/
Златна нива – Царев брод/общини Каспичан,Шумен/
Царев брод – главен път І-2 /община Шумен/

ІІІ-7004 /Хитрино – Тимарево – Струйно/
8+000 до 10+000

Тимарево – Струйно /общини Хитрино, Шумен/

ІІІ-7005 /Изгрев – Тъкач – Т.Икономово/
3+000 до 4+500
5+500 до 7+500
12+500 до 15+500

Изгрев – Тъкач /община Каолиново/
Тъкач – Каолиново /община Каолиново/
Каолиново – Т.Икономово /община Каолиново/

ІІІ-7301 /Ивански – Янково – Жълъд – гр.Варна/
3+500 до 6+000

Ивански – Кълново /общини Шумен, Смядово/

ІІІ-7302 /Смядово – Златар – Драгоево – В.Преслав/
13+500 до 17+500
19+500 до 23+000

Златар – Драгоево /община В.Преслав/
Драгоево – В.Преслав /община В.Преслав/

ІІІ-7304 /Риш – Тушовица – Върбица/
20+000 до 21+000

Бяла река – Нова бяла река /община Върбица/

ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Р-н „Кулата„ – с.Капитан Петко – 3 км /от главен път І-7/
С.Капитан Петко – Деница – 1,5 км
С.Венец – с.Черноглавци – с.Сини вир – 10 км
С.Черноглавци – с.Габрица – с.Близнаци – 10 км
С.Осеновец – с.Буйновица – 1,5 км
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ОБЩИНА ХИТРИНО
С.Близнаци – с.Калино – 3 км
С.Развигорово – с.Единаковци – 5 км
С.Студеница – с.Висока поляна – 2,5 км
С.Трем – с.Висока поляна – 3,5 км
ОБЩИНА ШУМЕН
С.Царев брод – с.Велино – 5 км
Гр.Шумен – с.Новосел – в участъка от Климатично училище до с.Новосел
/Заб. Участъка не се поддържа през зимата/.
7-ми километър – с.Лозево – 3 км
Р-н Черенча – с.Черенча – 3 км /от главен път І-4/
Р-н Васил Друмев – с.Васил Друмев – 2 км /от главен път І-7/
С.Дибич – с.Ил.Р.Блъсков – 1 км
С.Овчарово – с.Друмево – 6 км
Кв.Дивдядово – с.Мараш – 2 км
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
С.Тръница – с.Писарево – 3 км
С.Писарево – разклон Красен дол – 3км
Р-н Преселка – с. Мировци – 2 км
Р-н Войвода – с.Избул – с.Правенци – 8 км
ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
С.Златар – с.Суха река – 2 км
С.Кочово – гр.Велики Преслав – 1 км
С.Кочово – с.Осмар – 2 км
С.Осмар – с.Троица – 0,5 км
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Гр.Плиска – с.Върбяне – 0,75 км
Гр.Каспичан – с.Каспичан – 1 км
ОБЩИНА СМЯДОВО
Р-н Черни връх – с.Черни връх – 3 км
Р-н Кълново – с.Кълново – 2 км
ОБЩИНА ВЪРБИЦА
С.Станянци – с.Крайгорци – 4 участъка – общо 5 км
С.Иваново – с.Методиево – 2 км
С.Конево – с.Сушина – р-н Иваново – 2 участъка – общо 2 км
Р-н Маломир – с.Маломир – 1 км
ОБЩИНА КАОЛИНОВО
С.Пристое – с.Гусла – с.Средковец – 3 участъка – общо 1,5 км
С.Климент – с.Наум – с.Изгрев – 2 участъка – общо 1 км
С.Наум – с.Тъкач – 1 км
С.Тъкач – с.Сини вир – с.Становец – 4 участъка – общо 3 км
С.Сини вир – с.Лятно – с.Черноглавци – 3 участъка – общо 1,5 км
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Възможно е образуване на снегонавяване и по други участъци от пътната мрежа,
особено по общинската в северните части на областта.
За временно настаняване на хора и МПС е изготвен разчет / прил. № 4/.
Обледявания се образуват по въздушните електропроводни мрежи в общините
Хитрино, Венец, Каолиново, Никола Козлево,Нови пазар, което причинява скъсване на
проводници и пречупване на носещи стълбове, водещо до нарушаване на нормалното
електрозахранване на населените места, обектите, животновъдните ферми и други.
Честотата на проявление на обледяванията е 2-6 години, като мащабът на бедствието
обхваща около 50% от електропреносната мрежа в областта. Най-засегнати при такава
ситуация са мрежите ниско напрежение и тези в населените места.
При зимни условия след прекъсване на ел.захранването и нарушаване проходимостта
на пътищата най-тежка се очертава обстановката в общините от северната част на областта.
2. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ПРИ
СНЕГОНАВЯВАНЕ
2.1. Съоръжения.
Съоръженията държавна собственост, които са уязвими при снегонавяване и
обледяване на територията на областта са електропреносната мрежа и републиканската
пътна мрежа.
Електропреносната мрежа, при която може да се наложи възстановяване
/изграждане/ не е във взаимовръзка с общински, а с частни съоръжения. Елементи от тази
мрежа, които могат да излязат от строя и ще се наложи възстановяване /изграждане/ са
въздушни електропроводи и стълбове.
При републиканската пътна мрежа няма да се наложи възстановяване /изграждане/, а
само разчистване и опесъчаване.
Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане.
Основен принцип за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане
е осигуряване функционирането на основните обекти от националното стопанство и
снабдяване на населението със стоки от първа необходимост.
За електропреносната и електроразпределителната мрежи, които са най-уязвими при
обледяване критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане са
съгласно „Наредба №3 за Устройството на ел. уредби и ел. проводни линии” Глава 2, Раздел
3, чл. 39, 40, 41, 42, където консуматорите са разделени в категории от „0”-ва до „3”-та, като
с най-голям приоритет са тези от „0”-ва категория.
Към нулева категория се отнасят потребители, при които прекъсването на
електроснабдяването може да застраши живота и здравето на хората, да предизвика заплаха
за сигурността на държавата, значителни материални щети, разстройване на сложни
технологични процеси, нарушаване функционирането на особено важни за икономиката
обекти, системи за свръзка и телевизия.
Към потребители нулева категория се включват:
- специалните инсталации и животоподдържащи системи в болници;
- сигналните и охранителните системи;
- системите за информиране на населението при бедствия;
- местата с ползване на аварийно и евакуационно осветление и др.
Към първа категория се отнасят потребителите, при които прекъсването на
електроснабдяването предизвиква нарушаване на функциите на важни обекти от
инфраструктурата на населени места, разстройване на сложни технологични процеси, масов
брак на продукция със значителни загуби.

7

Към втора категория се отнасят потребителите, при които прекъсването на
електроснабдяването предизвиква спиране на производството на масова продукция, престой
на работници, съоръжения и промишлен транспорт, както и нарушаване на нормалните
условия на живот на голям брой хора.
Към потребители втора категория се включват и жилищни сгради с високо
застрояване, административни и обществени сгради и др.
Към трета категория се отнасят всички останали потребители, които не попадат в
категориите - нулева, първа и втора.
2.2.Мерки
- сключване на договори с фирми за снегопочистване;
- окомплектоване и оборудване на предвидените сили и средства с необходимите
материали и технически средства;
- осигуряване на инертни материали, луга и др.;
- разработване на списък с приоритетните участъци за почистване;
- разработване разчет за временно настаняване на закъсали МПС и пътници;
- подсигуряване на стоки от първа необходимост в населените места в райони с
очаквана най-тежка обстановка;
- настаняване на болни на хемодиализа, родилки и др. в болнични заведения при
начало на възникване на сложна обстановка.
3. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
-организиране приоритетно почистване на пътната мрежа;
-ограничаване движението на МПС в най-конфликтните участъци;
-при необходимост затваряне за движение на участъци от пътната мрежа;
-налагане на ограничения за движение;
-организиране снабдяване със стоки от първа необходимост;
-организиране транспортиране на болни до лечебните заведения;
-информиране на населението за възникналата обстановка;
-осигуряване на електрозахранване и водоподаване на засегнати населени места;
4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И
ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
Областен и общински щабове за изпълнение на плановете за ЗБ
- организират цялостното провеждане по защитата на населението;
- въвеждат в действие Разчета за настаняване на хора и МПС;
Областно управление ПБЗН
- организира дейността на ситуационния център за обмен на информация за
обстановката ;
- участва със специалисти като ръководители на място на мястото на намеса;
- подпомага ЦСМП при транспортиране на болни до лечебните заведения;
- осигурява доставка на стоки от първа необходимост за бедстващи населени места;
- провежда спасителни операции и евакуация на хора от закъсали МПС;
- при необходимост изтеглят закъсали МПС, създаващи затруднения при движението
по пътната мрежа.
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ОПУ
- на основата на сключените договори, организира почистването на републиканската
пътна мрежа;
- в съответствие с промяна на обстановката пренасочва снегопочистващата техника в
критичните участъци;
- при необходимост подсигурява допълнителна техника от фирми;
- осигурява допълнителни количества инертни материали и луга;
- съвместно с ОД на МВР създава организация за движение при затваряне на
участъци от пътната мрежа.
ОД на МВР
- организира контролно-пропусквателните пунктове;
- съвместно с ОПУ създава организация за движение.
ВС
Участват със сили и средства съгласно областния план за ЗБ.
Е.ОН България мрежи РЦ Шумен
Oсигуряват електрозахранване на населени места, помпени станции и др. /при
нужда/.
„В и К”
Oсигурява водоподаване на населени места /при нужда/.
БЧК
Oсигурява храна и топли напитки на бедстващи пътници от заседнали МПС /при
нужда/.
ЦСМП
Oрганизира извозването на болни, нуждаещи се от специализирана медицинска
помощ до МБАЛ.
1 Предупреждение
Получава информация за метеорологичната обстановка от НИМХ при БАН, свързана
с понижаване на температурите и предстоящи валежи и я предоставя на областна и
общински администрации- отг.ОУПБЗН
2 Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието
Събиране на информация за състоянието на пътната мрежа, водоснабдяване и
електрозахранване – отг. ОПУ, В и К, ЕОН
Извозване на подлежащи на хемодиализа болни, родилки и др.до болнични заведения
– отг.ЦСМП, РЗИ
3 Оповестяване
Оповестяване на областния управители и кметовете на общини, застрашени от
снегонавяване – отг.ОУПБЗН
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Оповестяване на силите от ЕСС – отг.ОУПБЗН
Привеждане в готовност на силите и средствата на ЕСС – отг.ОУПБЗН
4 Спасителни операции
Спасяване на пострадали – отг.ОУПБЗН
Осигуряване на контролно – пропускателни пунктове, регулиране на движението –
отг.ОД на МВР
Оказване на първа помощ на място на пострадали и транспортирането им в лечебни
заведения – отг.ЦСМП
Осигуряване на продукти от първа необходимост – отг.ОУПБЗН, ОКС
5. СРЕДСТВАТА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. 2, 3 И 4.
Ресурсното осигуряване на защитата при бедствия включва:
- текуща издръжка на силите и средствата на единната спасителна система;
- изграждане и поддържане на системи за ранно предупреждение и оповестяване при
бедствия;
- предоставяне на държавни имоти и движими вещи за целите на защитата;
- създаване и поддържане на запаси от материални средства за осигуряване защитата
на населението при бедствия.
Източниците за финансиране по областния план за защита при
бедствия са републиканския бюджет, общинските бюджети, средствата на
ведомствата и организациите, предвидени за участие при провеждане на дейности,
осигуряващи защитата на населението..
Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, съгласно чл. 61, т. 1 и
т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства заизпълнение на областния
план за защита при бедствия се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните
министерства и ведомства.
Допълнителни финансови средства за ликвидиране на последици от бедствия би
могло да се осигурят от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година. Резервът се усвоява по решения на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на Единната спасителна система.
При необходимост, допълнителни сили и ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за
превенция и СНАВР ведомства и организации. В извънредни ситуации, при възможност,
може да бъдат включени силите и ресурсите на МО.
Информация за екипите и средствата на съставните части на ЕСС при снегонавяване
/Прил.№ 2/.
6. НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕСС.
1. Организация на действията на органите за защита при снегонавяване в
областта. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и
връзки с областните и национални структури за справяне с бедствията.
За изпълнение на дейностите по този план към областна администрация със заповед
на областния управител се създава Щаб за изпълнение на областния план за защита при
бедствия и взаимодействие с националния план.
Поименният му състав се определя със заповед /Прил. № 1/.
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Всички членове на щаба се явяват на определеното работно място – зала за
управление, намираща се на ІІ етаж в сградата на Областна администрация. В работно
време явяването на членовете на щаба е до 20 минути след оповестяването, а в
извънработно време – до 60 минути.
Областният щаб изпълнява следните основни функции:
- анализира информацията за бедствието;
- предприема мерки за овладяване на възникналото бедствие;
- осъществява взаимодействие на областно ниво между органите
на изпълнителната власт,
- информира населението и медиите за развитието на бедствието, за мерките за
неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия за
населението;
- организира провеждането на СНАВР с части на единната спасителна система и
допълнително придадени сили и средства;
- организира настаняване на пострадало население в имоти държавна собственост и
снабдяването им със стоки от първа необходимост.
Работата на щаба се подпомага от експертна група. За осъществяването на
координацията и взаимодействието в експертната група се включват представители на
компетентните ведомства, имащи отношение по ограничаване и ликвидиране на бедствието.
Координацията на действията на съставните части на единната спасителна система се
осъществява чрез оперативните комуникационно-информационни центрове на
Министерство на вътрешните работи при спазване изискванията на чл. 29 от Закона за
защита при бедствия
Взаимодействието между частите на единната спасителна система, участващи в
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието се
извършва от ръководителя на място, като ръководител на място е началникът на ОУПБЗН
или оправомощено от него длъжностно лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии,
когато ръководител на място е ръководителят на регионалната здравна инспекция или на
областна дирекция на агенция по храните.
1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при
земетресение – Областният управител организира и ръководи защитата на населението на
територията на областта:
- лично или чрез упълномощено от него лице извършва обмен на информация с
Оперативния комуникационно-информационен център на ГД ПБЗН - МВР и чрез него
привлича допълнителни сили и средства при необходимост;
- поддържа непрекъсната връзка със съседните области, както и с кметовете на 10-те
общини от областта, съгласно схемата за оповестяване на ОСС.
- при нужда координира организацията на действията за защита при снегонавяване
на границите на областта (съвместно със съответните областни управители), както и
действията между две и повече общини на територията на областта – чрез дежурния по ОСС
по установения ред.
При възникнала необходимост от въвеждане в действие на настоящия план или при
постъпило мотивирано искане от кметове на общини в областта, областния управител със
заповед обявява „бедствено положение” за цялата или за част от територията на областта,
съгласно чл. 50 от ЗЗБ.
2.Въпроси за взаимодействие между органите на изпълнителната власт.
2.1.Координиране действията между ОУПБЗН, РЗИ, ЦСМП, БЧК и общинските
щабове за осигуряване на засегнатото население /стоки от първа необходимост, медицинско
осигуряване и др./
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2.2.Разпределение на силите и средствата на ОУПБЗН, военните формирования от
ВС, ЦСМП, РЗИ и общинските щабове, и тяхната координация.
2.3.Взаимодействие между органите на ОПУ и ОД на МВР по отношение
организацията на движение.
2.4.Взаимодействие между ОПУ и снегопочистващите фирми по организация на
действията.
2.5.Осигуряване на високо проходима техника за нуждите на ЦСМП и ОКС.
7. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ
ВЪЗНИКВАНЕ НА
СНЕГОНАВЯВАНЕ
7.1. Системи за оповестяване/предупреждение в областта – Оповестяването се
извършва чрез изградената далекосъобщителна мрежа, мрежите на мобилните оператори,
ОД на МВР и ТКО на ГД ПБЗН- МВР. Осъществява се чрез дежурните: по областен и
общински съвети за сигурност; дежурните в регионалните структури на министерства и
ведомства в областта и дежурен ОЦ на ОУПБЗН - Шумен.
7.2. Оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на
ЕСС
Със системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС, чрез въведени бази данни на
длъжностни лица за оповестяване в групи.
Длъжностните лица, включени в групите, са разпределени по приоритети за реда, по
който ще бъдат оповестявани, съобразно заеманата длъжност, функции и отговорност.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС са алармиране и
оповестяване.
На областно и общинско ниво групите за оповестяване са:
1. областният управител и областната администрация;
2. щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия;
3. кметът на общината и общинската администрация;
4. щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;
5. кметът или кметският наместник на населенотомясто;
6. съставните части на ЕСС на областно и общинско ниво;
При опасност или възникване на бедствие, ранното предупреждение и
оповестяването се извършва по заповед на областния управител, кмета на засегнатата
община или началника на ОУПБЗН съгласно плановете за защита при бедствия. Заповедта
се изпълнява от дежурен в ОЦ на ОУПБЗН, който информира и НОЦ на ГДПБЗН.
Дежурните в ОЦ на ОУПБЗН в областта осъществяват:
- координация на съставните части на Единната спасителна система;
- изготвяне и изпращане на предупреждения и съобщения за възникнали бедствия до
органите на изпълнителната власт (чрез изградената система за оповестяване на ОСС );
- оповестяване частите на Единната спасителна система – основни и съставни – в
областта.
- включване на допълнителни сили и средства на основните и други съставни части
на Единната спасителна система съгласно плана за защита при бедствия – по искане на
ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител
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Оповестяването може да се извършва и съгласно действащите инструкции за
оповестяване, чрез дежурният по ОблСС.
- областен управител, кметовете на засегнатите общини, дежурен ОЦ на ОУПБЗН –
веднага.
- членовете на областен щаб – по разпореждане на Областния управител.
7.3 Оповестяване на населението – извършва се чрез пресцентъра на ОА. Видът и
обемът на информацията за населението, начина (порядъка) на излъчването й, както и
медиите, които ще я излъчват, се определят от областния щаб.
Населението се оповестява и чрез изградената действаща сиренно оповестителна
система в областта на ГД ПБЗН.
8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ
НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Единната спасителна система е организацията, координацията и ръководството на
действията на звената, службите и структурите на:
- министерства и ведомства,
- общини,
- търговски дружества и еднолични търговци,
- центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения,
- юридически лица с нестопанска цел,
- въоръжените сили,
при запазване на институционалната или организационната им принадлежност и
определените им функции или предмет на дейност при подготовката за реагиране при
бедствия, при възникване на бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на
спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи от две или повече нейни части
или единици.
На територията на област Шумен основните задачи и отговорности на звената,
службите и др. съставни части на Единната спасителна система са както следва:
На основните съставни части на ЕСС – Областно управление “Пожарна безопасност
и защита на населението” – Шумен, , Областна дирекция на МВР и Център за спешна
медицинска помощ – Шумен :
- осигуряват непрекъсната готовност за получаване на съобщения за възникване на
бедствия;
- извършват оценка на информацията за възникнало бедствие и предприемане на
незабавни действия;
- координация и ръководство чрез ръководителите на място на спасителните и
неотложните аварийно – възстановителни работи.
На другите съставни части на ЕСС – общини, териториални структури на
министерства и ведомства, неправителствени организации, търговски дружества и
еднолични търговци на територията на област Шумен:
- предоставят помощ при поискване съгласно плановете за защита при бедствия;
- поддържат в готовност силите и средствата, предвидени за провеждане на
СНАВР;
- създават и поддържат собствена система за оповестяване на личния състав при
възникване на бедствия.
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9. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
При възникване на снегонавяване на територията на област Шумен, се извършва
оповестяване на съставните части на Единната спасителна система от ОЦ на ОУПБЗН чрез
дежурните в съответните ведомства.
Всички съставни части на Единната спасителна система се привеждат в готовност
едновременно.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Щаб за изпълнение на областния план за ЗБ
2. Информация за екипите и средствата на съставните части на ЕСС при
снегонавяване
3. Схема за оповестяване
4. Разчет за временно настаняване на хора и МПС
5. Разчет за три дни за нуждите от продукти от първа необходимост
6. Регистър на наличната техника
7. Телефонен указател на организации и ведомства
8. Налични хлебопекарни
9. Специализирана и тежка техника за зимно поддържане

