
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

З А П О В Е Д

№ РД - 15 - 154
гр. Шумен, 10 декември 2016 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 64, ал. 2, т. 2 и
чл.  50,  ал.  1  от  Закона  за  защита  при  бедствия  (ЗЗБ),  след  възникналото  бедствие  на
територията на село Хитрино, община Хитрино, на територията на област Шумен - взрив на
цистерни с пропан-бутан в с. Хитрино 

ВЪВЕЖДАМ

в изпълнение Областния план за защита при бедствия чрез свикване на Щаб за
изпълнение  на  областния  план  за  защита  при  бедствия  и  предприемане  на  съответните
действия съгласно плана.

ОБЯВЯВАМ

Бедствено положение на част от територията на област Шумен при граници –
територията  на  село  Хитрино,  за  срок  до  СЕДЕМ  ДНИ,  считано  от  10.12.2016  г.  до
17.12.2016 г. при отчитане на следните обстоятелства и предприемане на описаните мерки за
овладяване на бедствието:

Поради  възникнала  изключително  тежка  обстановка,  изразяваща  се  в  изтичане  на
пропан-бутан и полипропилен вследствие на взрив на цистерна от влакова композиция, са
настъпили  следните  обстоятелства  за  обявяване  на  бедственото  положение  -  загинали  и
пострадали  хора,  разрушени  жилищни  сгради,  пострадали  общественозначими  сгради,
блокирани  пътни  участъци,  блокирани  железопътни  участъци,  изпочупени  прозорци  и
витрини  е  необходимо  да  се  предприемат  следните  неотложни  мерки  за  овладяване  на
бедствието и временни ограничения върху правата на гражданите за периода на бедственото
положение:

1. Незабавно да се ангажира цялата налична специализирана техника и екипите от
съставните  части  на  единната  спасителна  система,  както  и  да  се  изготвят  и  изпратят
съобщения  до  органите  на  изпълнителната  власт  за  възникналото  бедствие  и  конкретни
ситуации (чрез изградената система за оповестяване на ОСС);

2. С оглед прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 52, ал. 1, т.
3  от  ЗЗБ и с цел ограничаване  обема  на бедственото положение се забранява влизането,
пребиваването  и  движението  на  МПС, влакови  композиции  и хора  на  описаната  част  от
територията  на  област  Шумен.  В  изпълнение  на  това  да  се  изградят  контролно-
пропускателни пунктове на изходите на село на Хитрино и да се сезира НКЖИ;

3. Органите на ПБЗН да организират спасителните и издирвателни действия, и да
предприемат мерки за ограничаване на последиците от взрива;

4.  Звената  на  Центъра  за  спешна  медицинска  помощ  да  осигурят  екипи  за
своевременна помощ на пострадалите;

5.  Да  се  създаде  организация  при  евентуална  евакуация  на  населението  и
настаняването му в кризисни центрове; 



6.  Да  се  осигурят  храна  и  напитки  за  членовете  на  участващите  екипи  при
овладяване на бедствието;

7.  Да  се  създаде  организация  по  събиране  на  трайни  храни,  напитки  и  други
продукти  от  първа  необходимост,  предоставени  от  граждани  и/или  доброволни
формирования  в  Мултифункционалната  спортна  зала  в  село  Венец  при  спазване  на
изискванията на Закона за храните;

8. След осигуряване на достъп до района на бедствието да се допуснат служители
на ОДБХ Шумен с  цел изясняване здравния статус  на  наличните животни (третиране на
пострадали и унищожаване на трупове на животни) и инспектиране на търговските обекти за
хранителни продукти, както и осъществяване на контрол на обектите за събиране на храни за
човешка консумация.

Прилагането  на  предприетите  мерки  и  временни  ограничения  се  възлага  на
Областна дирекция на МВР Шумен, Кмета на община Хитрино, Кмета на община Шумен и
съответните ръководители на ведомства.

Настоящата  заповед  да  се  изпрати  незабавно  за  сведение  на  Министъра  на
вътрешните работи и на Областна дирекция на МВР Шумен, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати на кметовете на общините на територията на
област Шумен.

Заповедта да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.

ДОНКА ИВАНОВА (п)
Областен управител

2


