ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
В ОБЛАСТ ВИДИН

І. Въведение в плана за защита при бедствия.
1. Основание за разработване на плана.
Настоящият план е разработен на основание:
- чл. 9, ал.8 от Закона за защита при бедствия;
- Процедура за действие при нелегален трафик и незаконно преместване
на ядрен материал и/или радиоактивни вещества на Агенцията за ядрено
регулиране;
- Процедура за аварийно реагиране при разкриване на незаконен пренос
на радиоактивни вещества в зоните на граничните контролно – пропускателни
пунктове на Република България на Агенцията за ядрено регулиране;
- Директива 2007/60/ЕО на Европейският парламент и на съвета от
23 октомври 2007 г., относно оценката и управлението на риска от наводнения.
2. Цел на плана.
Целта на плана е да се създаде оптимална организация за своевременно
прогнозиране характера и последствията от възникнали стихийни бедствия,
други често повтарящи се производствени аварии и успешно осъществяване на
локализационни, защитни, спасителни и ликвидационни мероприятия във
възникналите огнища на поражения /заразяване/.
3. Основни задачи.
- прогнозиране на възможните бедствия на територията на област
Видин;
- създаване на необходимата организация за действие при бедствия,
аварии и катастрофи на територията на областта;
- създаване на резерв от сили, средства и материали за своевременна
реакция при възникване на кризисна ситуация;
- подобряване на организацията и взаимодействието между държавните
и общинските органи и ведомства при преодоляване на последствията от
бедствия, аварии и катастрофи;
- подготовка на ръководния състав от щаба за изпълнение на областния
план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб при
възникване на бедствия;
- създаване на организация за прогнозиране и ранно предупреждение на
населението в застрашените от бедствие райони;
- извършване на превантивни дейности на рисковите и уязвими
участъци от критичната инфраструктура.
4. Връзка с други планове.
Плана за защита при бедствия в област Видин е разработен въз основа на
общинските планове за защита при бедствия и съставлява неразделна част от
Националния план за защита при бедствия.
5. Въвеждане на плана в действие.
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При възникване на бедствие на територията на областта областният
управител въвежда със заповед в изпълнение областния план за защита при
бедствия.
Когато бедствието значително нарушава нормалното функциониране на
обществото и води до негативни последици за живота и здравето на
населението, имуществото, икономиката и за околната среда той може да
обяви бедствено положение на територията на цялата област или на част от нея.
ІІ. Географска характеристика на област Видин.
1. Физикогеографска характеристика на областта.
Териториални административни граници
Област Видин е разположена в северозападния край на България на
площ 3 032,9 км2. Размерите са около 90 км. в направление север – юг и 50 км.
в направление изток – запад. Най-северна точка е устието на река Тимок (44°13′
с.ш. и 22°40′ и.д.), която е и най-северната точка на Р България. Другите крайни
точки на областта са в рида Връшка чука на запад (43°49′ с.ш. и 22°22′ и.д.),
билото на Стара планина на юг (43°23′ с.ш. и 22°44′ и.д.) и околностите на село
Динково на изток (43°42′ с.ш. и 23°03′ и.д.).
На югоизток област Видин граничи с област Монтана, на североизток – с
Румъния, като границата преминава по река Дунав, а на запад – със Сърбия,
като по-голямата част от границата минава по главния старопланински вододел,
а участък от около 15 км. – по долното течение на река Тимок до вливането в
Дунав. По държавната граница има три контролно – пропускателни пункта – в
прохода Връшка чука, при Брегово към Сърбия и при ферибота Видин –
Калафат към Румъния.
Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово,
Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.
Релеф
Областта включва четири основни морфографски зони, като средната
надморска височина нараства от североизток на югозапад. Непосредствено до
река Дунав се намират крайбрежните Видинска и Арчаро – Орсойската низина,
които имат средна надморска височина 20-30 м. и предимно алувиално –
ливадни почви. Основната част от територията на областта попада в Дунавската
равнина с преобладаващо черноземни почви. Тя има средна надморска
височина 150 – 200 м. и достига на югозапад до склоновете на предбалканските
ридове.
Между Дунавската равнина и същинска Стара планина се намира найзападната част на Предбалкана. Той заема ивица с ширина 10-20 км.,
разположена в направление северозапад – югоизток. Включва ридовете Връшка
чука и Белоградчишки венец и долините на протичащите там реки. В
Предбалкана почвите са предимно сиви горски. Районът е известен с
характерните денудирани антиклинали и скални образувания като
Белоградчишките скали. Югозападно от Салашко – превалското понижение се
намира западният дял на Стара планина. В област Видин се намира и неговата
2

най-висока точка – връх Миджур (2168 м.). Почвите са кафяви горски, по
билните части – планинско ливадни. Планината се пресича от два високи
прохода, Белоградчишкият проход и Свети Никола, които в наши дни не се
използват, заради трудната си достъпност и липсата на контролно –
пропускателни пунктове на българо – сръбската граница.
Хидрография
Цялата територия на област Видин се намира във водосборния басейн на
река Дунав. Въпреки че преминава само по границата на областта, тя е
единствената плавателна река в България, а водите се използват за напояване
в крайбрежните низини. Втора по големина река е Тимок, 15 км. от долното
течение на която служи за граница между България и Сърбия, като в този
участък няма значителни притоци. Третата по големина река е Лом, която
извира под връх Миджур, преминава през югозападната част на областта и я
напуска при село Динково. Сред реките в нейния водосборен басейн са
Стакевска и Чупренска река. Притоци на Дунав, намиращи се изцяло в област
Видин са Арчар, Видбол, Войнишка река и Делейнска река.
Най-голямото естествено езеро в област Видин е и най-голямото
вътрешно езеро в страната – Рабишкото. В миналото низините край река Дунав
са били силно заблатени, но в средата на ХХ век са изкуствено отводнени, за да
се ограничи разпространението на маларията и земите да се използват за
земеделие. По-големи язовири в областта са „Дреновец” (общ завирен обем
12 000 хил. м3), „Полетковци” (общ завирен обем 17 500 хил. м3), „Божурица”
(общ завирен обем 1 430 хил. м3), „Рабиша” (общ завирен обем 43 200 хил. м3),
„Кула” (общ завирен обем 20 250 хил. м3), „Скомля” (общ завирен обем 1 391
хил. м3).
2. Климатична характеристика на област Видин.
Географското положение на областта обуславя умерено-континентален
климат със сравнително студена зима и горещо, с недостатъчно валежи лято.
Средногодишната температура е 11.2 С, като най-топъл е месец юли със средна
температура 23.10 С, а най-студен – януари –1.70 С. Валежите са сравнително
добре разпределени по сезони, като в ниската част на областта са около 550 –
600 мм/м2, а в по-високите райони достигат до 750 мм/м2. Неблагоприятно е
лошото им разпределение в различните години с често случващи се
продължителни засушавания. През зимата около 50 дни има снежна покривка,
като по-трайна е тя в припланинските райони на Стара планина, където
климатът е влажен и благоприятства развитието на горска растителност.
Преобладаващите ветрове са от северозапад, но през зимата са по-често от
изток – североизток.
3. Демографска характеристика на област Видин.
Населените
места
област
Видин
са
133
села
и
7 града (Видин, Белоградчик, Брегово, Грамада, Димово, Дунавци и Кула),
разпределени в 11 общини – Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада,
Димово, Макреш, Кула, Ново село, Ружинци и Чупрене.
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Освен Видин, който има 47 382 жители, останалите градове са малки –
Белоградчик (5 140 жители), Кула (3 158 жители), Брегово (2 497 жители),
Дунавци (2 251 жители), Грамада (1 433 жители) и Димово (1 193 жители).
Средната населеност на градовете е 9 008 души.
От селата в област Видин едно е с повече от 2 364 жители (Арчар), 5 са с
1000 до 2000 жители (Дреновец, Градец, Покрайна, Капитановци, и Ново село),
16 – с 500 до 1000 жители, 34 – с 200 до 500 жители и 56 – с 50 до 200 жители.
Останалите 21 села са с по-малко от 50 жители или са напълно обезлюдени.
Средната населеност на селата е 274 души.
Разпределението на населението по общини и населени места е посочено
в Приложение № 4.
4. Стопанска характеристика на област Видин.
Брутният вътрешен продукт (БВП) и Брутната добавена стойност (БДС)
са показатели, които в най-голяма степен отчитат икономическото развитие на
областта. За 2006 год. БВП на област Видин възлиза на 449 438хил.лв., а на
човек от населението БВП - 3865 лв.
Произведеният БВП в областта през 2007 г., изчислен по текущи цени е
486 999 хил. лв., което представлява 0.86% от БВП на страната и 10.39% от
БВП произведен в Северозападния район за планиране.
Реализираната БДС от стопанските субекти в областта през 2007 г. с в
размер на 399 809 хил. лв., което представлява 0.86% от създадената БДС в
страната и 10,39% от създадената в Северозападния район за планиране.
С най-висок дял в създадената в областта добавената стойност е сектор
„Услуги“. Той реализира 63.72% от нея (през 2007г.). Аграрния сектор отчита
намаление с 4,5 пунктаза за периода 2004-2007, като през 2007г. той достига
19.13%. Това намаление е за сметка на повишаване дела БДС създадена с
сектора на индустрията, който през 2007г. достига 18,54 %. За периода 20042007г. се отчита увеличение с 5.91%.
Броя на активните субекти (регистрираните фирми) в областта е към
31.12.2010 г. е 3243, което представлява 0,88 % от тези в страната.
Отрасловото им разпределение е следното:
 „Търговия, ремонт на автомобили и битова техника” – 49.24 %;
 „Хотели и ресторанти” –8,05%;
 „Преработваща промишленост” – 7.71 %;
 „Транспорт, складиране и съобщения” – 5,21 %;
С най-много приходи за 2010г. е отрасъл „Търговия, ремонт и техническо
обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за
домакинството” – 465 842 хил. лв. или 54.93% от общите за областта, следват
„Преработваща промишленост” – 103 864 хил. лв. или 12.25 %; „Транспорт,
складиране и съобщения”- 65 911 хил. лв. или 7.77%; „Строителство” – 45 221
хил.лв. или 5.33%; „Селско, горско стопанство, лов и риболов” – 42 682 хил.
лв. или 5.03%.
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Икономически
дейности





















Селско, горско и рибно
стопанство
Добивна
промишленост
Преработваща
промишленост
Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води;
канализационни
услуги, управление на
отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на
автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране
и пощи
Хотелиерство и
ресторантьорство
Създаване и
разпространение на
информация и
творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими
имоти
Професионални
дейности и научни
изследвания
Административни и
спомагателни дейности
Образование
Хуманно
здравеопазване и
социална работа
Култура, спорт и
развлечения
Други дейности

Предприятия
Страната (%.)

Предприятия
област Видин
(%)

Приходи от
дейността
Страната (%)

Приходи от
дейността
обл. Видин (%)

3,64%

4,10%

2,80%

5,03%

0,11%

0,22%

1,21%

0,58%

8,50%

7,71%

21,91%

12,25%

0,38%

0,52%

7,25%

….

0,19%

0,22%

0,87%

1,24%

6,02%

3,61%

7,92%

5,33%

39,10%

49,24%

40,01%

54,93%

5,28%

5,21%

5,06%

7,77%

7,25%

8,05%

1,56%

1,26%

2,28%

1,39%

3,35%

0,36%

5,63%

3,39%

1,87%

0,80%

10,01%

4,59%

2,86%

0,78%

2,28%

1,67%

1,13%

0,53%

0,72%

0,68%

0,09%

….

3,41%

5,12%

1,19%

1,90%

1,06%

0,74%

0,75%

0,05%

4,15%

3,55%

0,18%

0,13%

В структурата на предприятията преобладават микро предприятията (до
10 заети). Те представляват 93.74% от всички (или 3 040). Броят на малките
предприятията между 11 и 50 заети е 169 или 5.56%. Най-малък е броят на
предприятията със заети над 250 души – 0.15% (или 5 предприятия)
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Икономически дейности

Предприятия
%

Брой

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ВИДИН

3 243

Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49
Средни от 50 до 249
Големи над 250

3 040
169
29
5

93,74%
5,56%
0.89%
0.15%

ВОДЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ
„КНАУФ ГИПСОФАЗЕР” АД, град Видин
Регистрирано e през 1997г. с 99% австрийско участие. Фирмата има
средно годишно производство от 8 мил. кв.м. гипсофазерни плочи с
търговските марки Vidiwal и Vidifloor, с приложение за сглобяеми къщи,
преградни стени, подови изолации, облицовки и др. Продукцията на фирмата
е предназначена както за вътрешния пазар, така и за международните пазари.
Най-големи потребители на нейните изделия има в Австрия, Германия,
Словения и Швейцария.
„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД, град Видин
Дружеството е единствената държавна фирма в млекопреработвателния
сектор в България с едноличен собственик е Министерството на икономиката
на Република България.
Днес „Ел Би Булгарикум” ЕАД е технологичен лидер в млечната
индустрия в България, а именно в експорта на ноу-хау, технологии и закваски
за българско кисело мляко и млечни продукти; с водещи позиции в износа на
сирене и кашкавал.
Дружеството притежава две производствени поделения – в София и
Видин и модерен Център за научноизследователска и развойна дейност. Там се
съхранява колекция от над 900 млечнокисели бактерии и над 100 различни
комбинации закваски.
В продължение на 30 години със закваските и технологиите на
дружеството се произвежда кисело мляко по български лиценз в Япония,
Германия, Швейцария, Холандия, Кипър, Финландия, Филипините, Франция и
Австрия.
„МАГУРА” АД
Винарска изба „Магура“ е създадена през 1967г. в с. Рабиша. Избата е
оборудвана с най–съвременната техника в областта на винопроизводството и е
съобразена с всички европейски стандарти. Част от пещерата „Магура“ от
десетилетия е превърната в място за отлежаване на отбрани вина. Постоянната
температура от 120 С, тъмнината и подходящата влажност на въздуха в недрата
на „Прилепната“ галерия създават условия за естествено шампанизиране.
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Винарната е известна с селекцията си от вина – сериите „Рандеву“ и
„Магура“, както и с висококачествените вина и ракии „Врачанска теменуга“ и
„Магурска гроздова“.
„РИС РЪБЪР БЪЛГАРИЯ" АД, град Кула
Заводът за технически каучукови изделия „РИС РАБЪР БЪЛГАРИЯ” АД
(Бившето „Кула ринг”) е акционерно дружество със 100 % холандско участие.
Специализирано е в производството на транспортни ленти, уплътнители,
семеринги, профили, тампони. Производство на формовани технически
каучукови изделия и гумено – метални изделия, проектиране и изработка на
матрици за каучукови изделия. Високото качество на произвежданите изделия
намира
добър
пазар
в
страната
и
чужбина.
Около
75% от продукцията му е предназначена за външни пазари.
„АЙХОФ” ЕООД, град Видин
Фирмата е чуждестранна със 100% немски капитал. В нея работят
80 души. Българската фирма на Айхоф – „Айхоф компонентс” – България прави
електрочасти и компоненти за бяла и черна техника и работи изцяло за износ на
ишлеме. Те са предназначени за световноизвестни производители като Бош,
Сименс, Хилти и Уърпул.
„БДИНТЕКС” ООД, град Видин
Шивашко предприятие, специализирано в производството на мъжки ризи
и дамски блузи. Работи за реномирани европейски и американски фирми от
Италия, Франция, Испания, Белгия, Германия и САЩ. Предприятието е
оборудвано с машини и съоръжения, последна генерация. В него работят 160
души. Готовата продукция се реализира изцяло на външния пазар.
„ГИПС” АД, село Кошава, община Видин
Единственото в страната дружество за добив и преработка на гипс,
създадено в началото на 60-те години, като минно-преработвателно
предприятие „Кошава”. Мината край с. Кошава е единственото в Югоизточна
Европа подземно находище на гипс. Добиваният в предприятието гипс е 100 %
природен продукт и чистотата му достига 95 % (при добивания от открити
мини гипс тя е до 50 %). В момента „ГИПС” АД произвежда 17 продукта – 9
продукта сухи смеси на гипсова основа и 8 продукта сухи смеси на циментова
основа. Продукцията е добре позната в България, Сърбия и съседна Румъния.
„ВИДАХИМ“ АД, град Видин
„Видахим” е наследник на бившия Химически комбинат – Видин.
Основен предмет на дейност на „Видахим” АД е производство на полиамидни
смоли и влакна, технически тъкани, гуми за транспортни средства, електро и
топлоенергия,
научноизследователска,
проекто
–
конструкторска,
инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина и др. След
приватизацията на предприятието през 2004 година заработи ТЕЦ-ът, който
продава ток на НЕК, и отчасти Ремонтно – механичният завод. Производството
на външни пневматични гуми е обезпечено с технологично оборудване и
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технологии за производство на гуми в две разновидности - диагонални
(конвенционални) и радиални, като са обособени четири производственотехнологични потока. Това е единственото предприятие в страната за
производство на радиални гуми.
„ВИПОМ“ АД, град Видин
Дружеството е най-големия производител на помпено оборудване на
територията на България. В продуктовата листа на фирмата се включва
производство на помпи и помпени агрегати за:
- водоснабдяване;
- напояване и отводняване на земите;
- канализационни системи за замърсени води;
- топлоенергетика;
- домашно стопанство;
- корабостроене;
- строителство;
- промишленност;
- мини – и микро – ВЕЦ с мощност до 500 kW;
- промишлени и декоративни чугунени отливки с единично тегло до 2 т.
„ВИПОМ“ АД извършва и инженерингова дейност по проектиране и
производство на машинната и електрическата част на водоснабдителни,
отводнителни и напоителни помпени станции. Продукцията е добре известна на
територията на Русия, Украйна, Грузия, Казахстан, Узбекистан, в страните от
Средния Изток, както и на отдалечените пазари на Северна Африка и
Карибския басейн.
5. Водностопанска характеристика на област Видин.
Област Видин разполага със сравнително добре организирана
водоснабдителна мрежа с обща дължина 1 655 км., от които 574 км. външна и 1
081 км. вътрешна. Регионът е относително задоволен с питейни води, но
системата за водоподаване е високо енергоемка. Водоснабдяването се
осъществява помпажно, гравитачно и смесено, като 15% от подаваната вода е
гравитачна, а 85% помпажна. Голяма част от количеството питейна вода за
област Видин се осигурява от подземни (подпочвени) води, като има и
повърхностни водоизточници – основно за общините Белоградчик и Чупрене.
Общият брой на водоизточниците е 55 с общ дебит 1203 л/сек. Има изградени
51бр. водоснабдителни и 3бр. канализационни системи.
Водоснабдителната и канализационната система в област Видин
обслужва 132 населени места, разпределени по общини.
На територията на област Видин има изградени 5 броя напоителни
системи с общо 195 626 дка изградени площи (13 6733 дка – годни) и 331,305
км открита канална мрежа, 4 броя напоителни полета с общо 12 740 дка
изградени площи (8 315 дка – годни) и 8,979 км открита канална мрежа и 10
броя отводнителни системи с общо отводнявани площи 601 77 дка.
В община Макреш се намира МВЕЦ „Рабиша” със застроена мощност
1 050 кW – собственост на „Рабиша – ЕЛ” ЕООД Благоевград.
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На територията на областта има 37 бр. язовири, от които потенциално
опасните са петнадесет, на които максималният завишен обем е както следва:
В община Видин:
- язовир „Божурица”
– 1,43 млн.куб.м.,
В община Бойница:
- язовир „Нишора”

– 0,503 млн.куб.м.,

В община Белоградчик:
- язовир „Рабиша”
- язовир „Ошане”
- язовир „Дъбравка”

– 43,2 млн.куб.м.,
– 0,609 млн.куб.м.,
– 0,730 млн.куб.м.,

В община Димово:
- язовир „Скомля”

– 1, 391 млн.куб.м.,

В община Кула:
- язовир „Кула”
- язовир „Полетковци”
- язовир „Неговановци”

– 20,250 млн.куб.м.,
– 17,500 млн.куб.м.,
– 0,164 млн.куб.м.,

В община Макреш:
- язовир „Кончовец 1”
- язовир „Кончовец 2”

– 0,056 млн.куб.м.,
– 0,112 млн.куб.м.,

В община Ружинци:
- язовир „Дреновец”
- язовир „Гюргич”

– 12 млн.куб.м.,
– 0,451 млн.куб.м.,

В община Чупрене:
- язовир „Търговище”
- язовир „Върбово”

– 0,295 млн.куб.м.,
– 0,280 млн.куб.м.,

Останалите 22 язовира се намират по общини както следва:
- Община Видин – „Бела Рада”;
- Община Белоградчик – „Раяновци”;
- Община Брегово – „Елещев”, „Ракитница”, „Делейна” и „Калина”;
- Община Грамада – „Соват” и „Фарафун”;
- Община Димово – „Батлак”, „Медовница 1”, „Медовница 2” и
„Върбовчец”;
- Община Кула – „Големаново”, „Извор махала” и „Полетковци
малък”;
- Община Макреш – „Манастирски дол”, „Краварски дол” и „Дарков
дол”;
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- Община Ружинци – „Плешивец”, „Гюргич малък”, „Калена” и
„Дражинска бара”;
6. Транспортна характеристика на област Видин.
Област Видин отстои на 200 км от столицата на България – гр. София, с
много добра достъпност, и заема особено важно място в националната и
европейска транспортна система. Това се обуславя от наличието на добре
развита инфраструктура – жп, автомобилни и водни връзки, представляващи
главни европейски коридори, фериботни, трансгранични авто и жп преходи,
наличие на безмитна зона и т.н. През областта преминават два Паневропейски
транспортни коридора – транспортен коридор № 4 Крайова (Румъния) – Видин
– София – Кулата – Промахом (Гърция) и транспортен коридор № 7 (вътрешен
европейски воден път) Рейн – Майн – Дунав.
Област Видин е свързана посредством автомобилен и шосеен транспорт
с всички населени места в страната и граничните пунктове. Изгражда се
комбиниран мост над р. Дунав при Видин – Калафат, който ще осъществявя
шосейна и железопътна връзка с Република Румъния. Мостът над р. Дунав ще
окаже значимо влияние върху транспортната инфраструктура на областта и ще
допринесе значително за икономическото й развитие.
Пътната мрежа на територията на област Видин, стопанисвана от
Областно пътно управление – Видин е 610,9 км. републикански пътища на
територията на област Видин.
Област Общо

Автомагистрали

Първокласни

Второкласни

Третокласни

Видин

-

74

91

446

611

Уличната мрежа в населените места на област Видин е изградена с
трайна настилка преди повече от 25 години. Уличната мрежа в населените
места /и общинските центрове/ е силно амортизирана и се нуждае от
рехабилитация и реконструкция. По отношение на Републиканската пътна
мрежа, според класа на пътя, относителния дял от общата дължина за област
Видин е 73%, като за страната е 62,1%, за Северозападен район – 64,1%. Област
Видин е на първо място по първокласни пътища – 73,5 км. /Враца - 50км. и
Монтана – 52км./. Според вида на пътната настилка в област Видин има
пътища: с асфалтово - бетонна настилка – 595,5 км.; паважна – 1,3 км. и
трошено – каменна настилка 14,6 км. или общо 611,4 км.
На територията на Област Видин се намират следните ГКПП: Връшка
чука, Брегово, Видин – Речна гара и Видин – Ферибот.
В района на град Видин по десния бряг на р. Дунав в участъка от
км. 785.000 до км. 795.000 е разположено „Пристанище Видин”. Пристанището
експлоатира четири производствени района:
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- Пристанищен терминал „Север” – разположен в Северна промишлена
зона от км 793.500 до км 793.700 на река Дунав и е свързан с републиканската
пътна и железопътна инфраструктура.
- Автофериботен терминал – разположен е също в северна промишлена
зона от км. 792.800 до км. 793.000. Обслужва фериботната релация Видин –
Калафат.
- Пристанищен терминал „Център” – разположен в централната градска
част от км. 789.900 до км. 791.300.
- Пристанищен терминал „Юг” – разположен в Южна промишлена зона
от км. 785 до км. 785.200 и заема площ от 48 000 м2.
Железопътният транспорт на територията на област Видин се стопанисва
от поделенията на Националната компания „Железопътна инфраструктура” и
„БДЖ” ЕАД.
Участъкът Брусарци – Видин е част от VII главна ЖП – линия София –
Видин, с дължина от 87 км. на територията на област Видин. На територията
на областта ЖП линията преминава през общини Ружинци, Димово, Макреш и
Видин. Без пряк железопътен транспорт до областния център и страната
остават общините Белоградчик, Брегово, Бойница, Грамада, Кула, Ново село и
Чупрене.
В системата на железопътните връзки община Видин е добре
обезпечена. Гара Видин е една от най-старите гари в България, като
експлоатацията й е започнала през 1923 г. На територията на област Видин има
6 железопътни гари – Видин, Видбол, Срацимир, Димово, Орешец и Дреновец
и 7 спирки и разделни постове. Съществува ЖП – линия до „ГИПС” АД – с.
Кошава, която е само за товари.
Със завършването на Дунав мост ІІ изцяло е преустроена
инфраструктурата на железопътен възел Видин. Същият обхваща пътническа
гара Видин, товарна гара и разделен пост между железния път за с. Кошава и
подходите към Дунав мост и Фериботната гара, която е предвидено също да
бъде реконструирана.
ІІІ. Анализ на възможните бедствия на територията на област Видин и
прогноза за последиците от тях.
1. Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях
върху населението, националното стопанство, инфраструктурата и околната
среда.
На територията на област Видин в определени райони периодически
възникват природни бедствия и редица крупни производствени аварии, които
причиняват различни по размер щети и водят до човешки жертви. Найхарактерни от тях са наводненията, земетресенията, снегонавяванията,
обледяванията, свлачищата, масовите горски пожари, а от авариите – тези в
обектите и фирмите работещи с промишлени отрови и в други предприятия в
които биха възникнали силни взривове и пожари свързани с отделянето на
токсични газове.
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Областта ще бъде повлияна и от аварии с трансграничен характер, както
и при авария в АЕЦ „Козлодуй”.
Същността и последствията от най-характерните бедствия и крупни
производствени аварии се заключават в следното:
- В сеизмично отношение областта се класифицира като второстепенно
сеизмична област.
Данните показват, че с изключение на общините Кула и Бойница и
части от общините Макреш, Белоградчик и Чупрене, които попадат в район с
интензивност от 6 степен по МШК (скалата на Медведев – Шпонхоер –
Карник), останалата част от областта попада в район с интензивност от VІІ
степен.
В тези зони при възникване на земетресения ще се създаде сложна
обстановка, която се заключава в това, че малка част от сградите ще получат
средни и малки разрушения и част от жителите ще се окажат затрупани, а друга
част от населението ще остане без подслон и ще се нуждае от настаняване и
всестранно осигуряване. Особено уязвими при земетресение ще са сградите,
строени преди 1961 г. – основно в селата в област Видин и тези строени без
проектна документация, които са в голямо количество в кварталите „Нов път”
на град Видин – около 4000 къщи, и ромския квартал на село Арчар, община
Димово – около 300 къщи. При тях е трудно да се прогнозира степента на
разрушение при евентуално земетресение.
Голяма част от обектите от националното стопанство ще излязат от
строя за кратък период от време.
В електроенергийната и водоснабдителната система ще настъпят
частични повреди. Ще бъде нарушен автомобилния и железопътен транспорт.
Ще получат повреди пътните съоръжения и ще бъде нарушена националната
съобщителна система. Поради нарушаване на технологичните процеси в много
от обектите е възможно да възникнат пропадания, аварии и пожари, като найуязвими са фирма „Гипс – Кошава” в с. Кошава, община Видин, „Петролен
терминал” на OMV в Южната промишлена зона на град Видин и завод
„Миджур” в с. Горни Лом, община Чупрене.
В засегнатите райони е възможно възникване на епидемии.
- При обилни продължителни валежи и при интензивно топене на
снеговете по поречията на реките, особено на река Дунав, могат да възникнат
наводнения.
Наводнения могат да възникнат и в резултат на преливане на водите или
при пълно или частично разрушаване на стените на големите язовири, особено
разрушителни ще се окажат наводненията от потенциално опасните язовири
„Кула”, „Полетковци”, „Божурица”, „Дреновец”, „Кончовец 1”, „Кончовец 2”,
„Рабиша”, „Ошане”, „Неговановци”, „Скомля”, „Гюргич”, „Върбово”,
„Нишора”, „Търговище” и „Дъбравка” .
Значителни наводнения могат да настъпят по поречието на река Дунав
през месеците март – май, свързани с обилното топене на снеговете в централна
Европа или в резултат на ледоход. Застрашени са от напълно или частично
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заливане 7 населени места с около 72 хиляди души население, между които:
град Видин, част от град Дунавци и селата Кошава, Сланотрън, Кутово,
Антимово и Слана бара. Това ще бъде свързано с голям обем от спасителни и
евакуационни мероприятия.
- В резултат от снегонавявания и обледявания предимно през месеците
декември – януари голяма част от общините на областта ще се окажат без
електрозахранване и водоснабдяване, с нарушени транспортни и свързочни
комуникации и произтичащите от това последствия.
Особено уязвими в това отношение са общините Ново село, Кула,
Макреш, Белоградчик, Чупрене, Ружинци и Грамада.
- На територията на областта са регистрирани 66 свлачища от които
активни са 47, потенциални 17 и стабилизирани 2. От тях 24 не са изучени, 42
са със средна степен на изученост и 1 е с достатъчна степен на изученост.
Най-широко разпространените и действащи са свлачищата в село
Кошава, участъка на пътя Ботево – Арчар и Кула – Бойница. С особено големи
последствия може да бъде пропадането в село Кошава, което е пряко свързано с
рудника под селото. Останалите две могат да прекъснат временно пътните
връзки в упоменатите участъци.
- Особено внимание заслужават пожарите в големите горски масиви на
общините Чупрене, Белоградчик, Димово, Макреш, Кула и Бойница и в
обектите, работещи с токсични и леснозапалими материали (обекти на
шивашката промишленост, бензиностанции, газостанции и др.).
- На територията на областта има 5 броя обекти, работещи с
промишлени отровни вещества и съхраняващи такива. Опасност за населението
и околната среда представляват преминаващите през територията на областта
превозни средства, превозващи промишлени отрови през трите ГКПП – Видин,
Брегово и Връшка чука. Възможен е и трансграничен пренос на промишлени
отровни вещества по река Дунав и от съседните страни Румъния и Сърбия.
- Територията и населението на Видинска област могат да се окажат
застрашени и при тежка радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” с изхвърляне
на радиоактивни вещества. Ще възникне опасност вследствие на радиоактивно
заразяване на населението и замърсяване на водата, почвата, въздуха и
растителността. Това е свързано с голям обем от евакуационни мероприятия в
зоната на АЕЦ, като в областта ще се настанят 9 394 души евакуирано
население при обща евакуация или 44 912 души при поизборна евакуация от
Първи сектор – 30 километровата зона на АЕЦ „Козлодуй”.
Възникването на тежка радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” се
характеризира с изхвърляне на огромни количества радиоактивни вещества в
атмосферата и разпространението им под въздействието на въздушните
течения. Поразяващото им въздействие върху човешкия организъм се обуславя
от повишаване на радиационния фон, както и попадане на радиоактивни
частици в дихателния и храносмилателния тракт на тялото. Най-опасно от
изхвърляните вещества е радиоактивния йод, който се разпространява на
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големи разстояния. Като се има в предвид, че град Видин е отдалечен на 72 км.
по права линия от АЕЦ „Козлодуй”, може да се прогнозира, че в област Видин
ще бъде необходимо да се проведат голям обем от профилактични, санитарнохигиенни и ликвидационни мероприятия за защита на населението.
Допълнителен проблем може да възникне и с осигуряването на евакуираните
44 912 души в област Монтана.
Защитните мероприятия (укриване, евакуация, осигуряване и раздаване
на индивидуални средства за защита и йодна профилактика на населението) се
осъществяват в пълен обем за населението от Първи сектор – 30 километровата
зона около АЕЦ – Козлодуй, а за населението от област Видин се осъществяват
само санитарно-хигиенни, ветеринарно-санитарни и растителнозащитни
мероприятия. Защитните и ликвидационни мероприятия в АЕЦ „Козлодуй” се
осъществяват от специализираните поделения и министерствата под
непосредственото ръководство на Министерски съвет.
Очаква се на територията на област Видин, в зависимост от посоката на
вятъра, да се повиши радиационния фон и да се отложат върху почвата
радиоактивни изотопи с дълъг период на полуразпадане – цезий, стронций и
други.
Очаква се срив в енергопреносната мрежа на областта поради това, че
АЕЦ „Козлодуй” произвежда около 40 % от електроенергията, потребявана в
страната.
Сред населението ще настъпи паника.
Ще се повишат радиоактивните изотопи във водоемите, а питейната
вода, добивана от открити водоизточници, ще стане негодна за пиене.
Хранителните продукти на открито ще станат негодни за консумация.
Животинските храни и фуражи ще станат неизползваеми.
- Територията на областта може да попадне и под въздействие на
трансгранични радиоактивни и други замърсявания, дължащи се на аварии в
други страни.
2. Потенциално опасни обекти и критична инфраструктура в област
Видин.
На територията на област Видин има 84 обекта, които могат да се
класифицират като потенциално опасни, а именно:
- 5 бр. химически;
- 11 бр. складове с пестициди;
- 5 бр. бази за съхранение на пестициди по системата на „БИ – БИ
куб”/60 бр. „БИ-БИ кубове/;
- 6 бр. източници на йонизиращи лъчения;
- 55 бр. петролни бази, бензиностанции и газостанции;
- 2 предприятия с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС.
Като най-опасни елементи от критичната инфраструктура в област
Видин са защитните диги по река Дунав, корекциите на вливащите се в нея
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реки и незащитените с диги части от комунално енергийните мрежи, пътища,
помпени станции и далекопроводи.
3. Изводи от анализа на възможните бедствия.
Областта попада в зона със сеизмично проявление от VІ и VІІ степен по
МШК. При така създадената обстановка част от сградния фонд ще получи
средни и слаби разрушения, напълно ще се прекъсне електрозахранването и
водоснабдяване на населените места и ще се разхерметизират инсталациите,
съдържащи лесно запалими вещества, ще се нарушат транспортните и
съобщителните инсталации, както и ще се създаде сложна санитарно
епидемиологична, пътнотранспортна и морално психологическа обстановка.
От наводнение най-сложна обстановка (наводнени площи, населени
места, разрушени мостове, нарушаване на енергийните и съобщителните
комуникации), ще се създаде в низините по поречието на р. Дунав и под
язовирите „Кула”, „Полетковци”, „Божурица”, „Дреновец”, „Кончовец 1”,
„Кончовец 2”, „Рабиша”, „Ошане”, „Неговановци”, „Скомля”, „Гюргич”,
„Върбово”, „Нишора”, „Търговище” и „Дъбравка”
Най-активни и застрашаващи нормалния живот на хората са свлачищата
в село Кошава и участъка от пътя с. Ботево – с. Арчар.
На най-често обледяване и снегонавяване са подложени отделни райони
в общините Ново село, Кула, Макреш, Грамада и Димово, което ще наруши
преди всичко енергийната и транспортната система.
При радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” най-сложна обстановка ще
се създаде при приемането и настаняването на населението от първи сектор в
общините Видин, Белоградчик, Ружинци и Димово.
При авария в промишлени обекти най-сложна обстановка може да
възникне за населението живеещо в непосредствена близост до
бензиностанциите, газостанциите и по маршрутите за движение на транспортни
средства превозващи химически и силно токсични вещества по маршрутите за
движение Брегово – Видин, Кула – Видин и Видин – София.
Приложения:
1. Приложение № 1 Карта – схема на област Видин с отбелязани
критична инфраструктура и потенциално опасни обекти.
2. Приложение № 2 Щатно – длъжностен списък на щаба за изпълнение
на областния план за защита при бедствия и за заимодействие с националния
щаб в област Видин.
3. Приложение № 3 Телефонен указател на кметове на общини, кметове
на кметства и кметски наместници в област Видин.
4. Приложение № 4 Схема за ранно предупреждение и оповестяване при
бедствия.
5. Приложение № 5 Справка за населението в област Видин по общини и
населени места.
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6. Приложение № 6 Справка за водоснабдителната и канализационната
система в област Видин, поддържани от „ВиК” ЕООД – Видин.
7. Приложение № 7 Списък на потенциално опасните водостопански
обекти на територията на област Видин, имащи отражение на повече от една
община.
8. Приложение № 8 Списък на язовирите на територията на област Видин.
9. Приложение № 9 Справка за напоителни системи, отводнителни
системи, корекции на реки, брегозащитни съоръжения и язовири, разположени
на територията на област Видин, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД,
ХТР - Видин.
10. Приложение № 10 Списък на защитните съоръжения /диги/ на река
Дунав.
11. Приложение № 11 Справка за републиканската пътна мрежа в област
Видин.
12. Приложение № 12 Справка за характеристиката и прогнозата за
пораженията от регистрираните свлачища в област Видин.
13. Приложение № 13 Списък на обекти, работещи с ПОВ.
14. Приложение № 14 Списък на обектите използващи и съхраняващи
ИИЛ в област Видин.
15. Приложение № 15 Списък на складовете с пестициди в област Видин.
16. Приложение № 16 Справка за наличната инженерна и транспортна
техника.
17. Приложение № 17 Справка за силите и средствата за действие при
бедствия.
18. Приложение № 18 Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване.
19. Приложение № 19 Списък на сградите за обществено обслужване в
област Видин, планирани за приютяване на останало без подслон население.
20. Приложение № 20 Справка за легловия фонд в болничните заведения
в област Видин.
21. Приложение № 21 Протокол за предоставяне на телефонни връзки от
Виваком АД, офис Видин.
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ЧАСТ ПЪРВА

ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
В ОБЛАСТ ВИДИН
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І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.
Щабовете за изпълнение на областния план за защита при бедствия,
общинските планове за защита при бедствия в общините от областта и
щабовете във ведомствата и стопанските единици, създавайки предварителна
групировка от сили, средства и организация за своевременното им привеждане
в готовност, провеждат в кратки срокове спасителни и аварийни работи в
пострадалите от земетресение райони.
1. Мерките за предотвратяване и ограничаване на последствията от
евентуално земетресение се заключават в:
- Постоянен контрол при проектирането и строителството на жилищни и
обществени сгради от страна на контролните органи – общини, Регионален
отдел „НСК” – Видин, фирми, осъществяващи строителен надзор.
- Периодични проверки, ремонт, заздравяване или премахване на
изоставените сгради и тези с голяма опасност от самосрутване от страна на
общините – съгласно чл. 195 от Закона за устройство на територията.
- Поддържане в готовност на сили и средства от учрежденията на
територията на област Видин за действие при възникване на земетресения – ОД
на МВР - Видин, електроразпределителните дружества, „В и К”, Виваком АД,
офис – Видин и строителни фирми.
- Постоянно обучение на населението от областта за действие при
възникване на земетресение.
- Провеждане на тренировки по обучение на ръководния състав (щабове,
ръководства на предприятия и учреждения) за действие при възникване на
земетресения.
2. Възстановяване/изграждане на съоръжения – държавна
собственост:
Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или
изграждане са:
- обекти, имащи отношение по защитата на населението;
- обекти, които при разрушение могат да предизвикат вторично огнище
на поражение (ХТК “Железни врати” 1 и 2, стени на потенциално опасни
язовири и мостови съоръжения на територията на област Видин)
В област Видин такива обекти са:
- недоизградената стена в района на “Телеграф капия” в град Видин;
- изграждане на отводнителна помпена станция в местността “Бабуя” в
района на с. Арчар, община Димово;
- почистване на речните корита и отводнителни канали извън населените
места;
- обекти държавна собственост, пострадали при възникване на природни
бедствия.
Отговорни за изграждането на тези съоръжения са държавни
организации, собствениците на обекти, като контрола по техните дейности се
осъществява от заместник областния управител на област Видин.
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3. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни
обекти и съоръжения, имащи отношение върху повече от една община.
За състоянието на обектите държавна собственост, пострадали при
земетресение, и представляващи след първоначален оглед потенциална
опасност за населението, се изготвят експертизи по разпореждане на заместник
областния управител на област Видин.
4. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на
органите за управление, силите за реагиране и населението.
Към момента на територията на област Видин има изградена сиренно –
оповестителна система за оповестяване на населението при “Въздушна
опасност”, която по решение на Министерски съвет може да се използва и при
опасност от природни бедствия.
5. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.
Обучението на органите за управление, силите за реагиране и
населението се извършва чрез:
1. учебни сборове и щабни тренировки – по план на съответните
ръководители на държавни ведомства;
2. средствата за масова информация;
3. задължителни учебни програми на силите за реагиране – по техен план;
4. програми, утвърдени от Министъра на образованието, за обучение на
учащите се.
6. Дейности за намаляване на риска.
Дейностите за намаляване на риска се заключават в:
- периодичен контрол и проверки на потенциално опасните обекти в
областта;
- провеждане на заседания на областния и общинските щабове за
изпълнение на плановете за защита при бедствия в областта и общините, на
които да се разглежда актуалното състояние на потенциално опасните обекти;
- изграждане на инженерни съоръжения, намаляващи последиците при
възникване на природни бедствия;
- изграждане на обходни маршрути на мостови съоръжения, заливни зони
и зони на разрушение.
ІІ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МУЖДУ
АРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.
Ръководството и организацията на действията на органите за защита при
земетресение в област Видин се осъществява от:
- щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в област
Видин – за планиране на мероприятията по защитата на населението и за
набелязване на конкретни дейности за изпълнение от държавните ведомства;
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- оперативния център/ОЦ/ в ОУ „ПБЗН” - Видин – за обмен на
информацията между ведомствата и привличане на допълнителни сили и
средства;
- ръководителя на място – за непосредственото ръководство на
спасителните работи в районите на бедствие.
Силите и средствата на Единната спасителна система (ЕСС), участващи
в неотложните аварийно – възстановителни работи на територията на област
Видин са:
1. Непосредствено след възникване на бедствието:
- Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”
– Видин в състав 22 души и 13 броя специализирана техника;
- Областна дирекция на МВР – Видин в състав 22 души и 9 броя
автомобили;
- Центрове за спешна медицинска помощ в област Видин в състав 16
дежурни екипа с 16 броя линейки и реанимобили.
2. По решение на щаба за изпълнение на областния план за
защита при бедствия в област Видин за провеждане на неотложни
аварийно възстановителни работи могат да се привличат сили и средства
и от други предприятия и фирми.
ІІІ.
РЕД
ЗА
УВЕДОМЯВАНЕ
НА
ОРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ
ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ.
Уведомяването на органите на изпълнителната власт в област Видин при
опасност или при възникване на земетресение се извършва от Оперативния
център на ОУ „ПБЗН” – Видин, който изпълнява следните дейности:
1. При предупреждение за потенциална възможност от възникване на
бедствия дейностите се реализират при подадено предупреждение от
Оперативен дежурен на Националния оперативен център/НОЦ/ на ГД „ПБЗН” МВР, или от териториалните структури на държавните органи и организации,
юридически и физически лица:
Докладва на Началника на ОУ „ПБЗН” - Видин/ Директора на ГД
„ПБЗН” – МВР/ за полученото предупреждение;
А/ Препраща информацията до:
› Областния управител;
› “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР /при постъпване на информацията от
териториалните структури на държавните органи и организации, юридически и
физически лица/;
› ОД на МВР – Видин;
› РЗИ – Видин ;
Б/ Изготвя предупреждение с конкретни указания за изпълнение на
мероприятия, съгласувано с началника на група „ОЦ";
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В/ Актуализира списък на адресатите, съгласувано с началника на група
„ОЦ";
Г/ След съгласуване с началника на ОУ „ПБЗН” - Видин:
› Изпраща предупреждение до кметовете на общини в област Видин,
териториални
структури
на министерства и
ведомства
в
зависимост от вида на предупреждението и утвърдения списък на
адресатите.
› Изпраща в “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР доклад за извършените
дейности, по факс и e-mail и докладва по телефона на Оперативния
дежурен.
2. При оповестяване при бедствия:
А. При получаване на сигнал за инцидент от съответния РЦ – 112,
дежурният в „ОЦ”:
- Връща информация в РЦ-112 за приемане на инцидента.
- Предоставя незабавно сили от дежурната група.
- Поддържа връзка с ръководителя на дежурната група, или
ръководителя на място.
Б. При получено съобщение от “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР, дежурният
в „ОЦ”:
- Информира Началника на група „ОЦ";
- Оповестява дежурните групи в ОУ „ПБЗН”;
- Оповестява основните съставни части на ЕСС в областта;
- Препраща съобщението до общината (общините) имащи отношение;
- Актуализира списъка на адресатите от ЕСС за получаване на
съобщението;
- При получаване на допълнителна информация по развитието на
събитието я докладва незабавно на Началника на група „ОЦ";
- Докладва извършените дейности на Началника на група „ОЦ".
- След съгласуване с Началника на ОУ „ПБЗН":
› Изпраща съобщението до адресатите от ЕСС.
› Оповестява служителите от ОУ „ПБЗН” по утвърден списък.
› Изпраща съобщението и мерките по защита на населението по факс,
e-mail и осъществява задължителен контрол по телефона за
получаване на информацията.
В. При получено съобщение от граждани, дежурни в териториални
структури на министерства и ведомства, дежурни по Общински съвети за
сигурност и други, които постъпват в „ОЦ”:
- Докладва незабавно на Оперативен дежурен в “НОЦ” на ГД „ПБЗН” МВР.
- Препраща съобщението до:
› Областния управител;
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› Общината (общините), когато не е получено от там;
- Информира Началника на група „ОЦ";
- Оповестява дежурните групи на ОУ “ПБЗН”;
- Оповестява основните съставни части на ЕСС в областта;
- Актуализира списъка на адресатите за получаване на съобщението;
- При получаване на информация по събитието я докладва незабавно
на началника на група „ОЦ".
- След съгласуване с началника на ОУ „ПБЗН”:
› Изпраща съобщението до адресатите от ЕСС;
› Изпраща мерките за защита на населението до адресатите от ЕСС;
› Оповестява служителите от ОУ „ПБЗН” по утвърден списък;
› Изпраща съобщението и мерките за защита на населението по факс,
e-mail и осъществява задължителен контрол по телефона за
получаване на информацията.
ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ,
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
ЗЕМЕТРЕСНИЕТО.
Мерките за защита на живота и здравето на хората и на околната среда
при възникване на земетресение се заключават в:
1. Своевременно и бързо уточняване на вида и характера на щетите от
земетресението.
2. Извършване на оценка на обстановката и вземане на необходимите
решения за провеждане на неотложни аварийно възстановителни работи в
района на земетресението.
3. Изготвяне на заявки до Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за необходимите:
- сили и средства за извършване на разчиствания на затрупвания и
оказване на първа помощ на оцелелите;
- палатки, постелъчни материали и хранителни продукти от първа
необходимост за пострадалото население;
- допълнителни медицински екипи за оказване на долекарска и
лекарска медицинска помощ;
- транспортни средства за евакуиране на населението от застрашени
райони;
4. Осигуряване на нормално електрозахранване и водоподаване в
районите за разполагане на пострадалото население и в районите за работа на
спасителните екипи.
5. Извършване на временно извеждане на населението от силно
застрашени райони с осигуряване на транспортни средства на социално слабите
от социални и болнични заведения. Временното извеждане на населението от
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една община в друга община на област Видин при земетресение се извършва по
разпореждане на Областния управител на област Видин при невъзможност за
извеждане на населението в населени места от пострадалата община.
6. Поддържане на реда и сигурността в районите на земетресението и
опазване на държавното, общинското и личното имущество на гражданите.
При изпълнение на предвидените мерки за защита на живота и
здравето на хората и на околната среда при възникване на земетресение,
разпределението на задълженията и отговорностите на държавните,
общинските, обществените и неправителствените организации на
територията на областта е както следва:
1. Областна администрация – Видин:
- свиква заседание на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия в област Видин, на което се извършва оценка на щетите и при
нужда се набелязват конкретни мерки за провеждане на неотложни аварийно
възстановителни работи при засегнати повече от една община;
- изготвя заповеди и разпореждания на Областния управител във връзка
с обстановката и ги изпраща до отговорните за изпълнението им ведомства,
организации и общини;
- актуализира информацията за свободните терени и сгради държавна
собственост за настаняване на временно изведено население от една община в
друга и при необходимост определя места за изграждане на палаткови лагери;
- извършва оценка и при необходимост изготвя искания до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет и съответните министерства за снабдяване с храна, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и
последваща, при повече от една бедстващи общини;
- при необходимост Областният управител на област Видин разпорежда
и координира временно извеждане на населението от засегнатите райони от
една община в друга община в област Видин.
2. Областно управление „ПБЗН” – Видин:
- Оперативният център осигурява оповестяването на органите на
изпълнителната власт в област Видин и изпълнява функциите си по
комуникациите и координирането на силите и средствата при провеждане на
неотложните аварийно възстановителни работи;
- осигурява ръководител на място за провеждане на превантивни или
спасителни дейности в пострадалия район (райони);
- поддържа в изправност системите за оповестяване на населението при
възникване на земетресения;
- извършва денонощно наблюдение на радиационния фон от 11
стационарни пункта;
- осигурява оперативната свръзка между органите за управление при
бедствия, аварии и катастрофи;
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- съвместно с Виваком АД, офис – Видин осигурява директни връзки от
„ОЦ”, общините и районите на земетресението, съгласно сключения договор;
- при необходимост доставя тежка инженерна техника от ОУ „ПБЗН” –
Монтана за ликвидиране на последствията от земетресението.
- организира потушаването на възникналите пожари вследствие
земетресението и извежда пострадалите до безопасни места.
3. Областна дирекция на МВР – Видин:
- отцепва районите, пострадали вследствие на земетресението;
- организира извеждането на безопасно място на хора от застрашените
райони;
- оказва първа помощ на пострадалите;
- оказва съдействие на специализираните органи при извършване на
спасителни работи и ликвидиране последствията при земетресението;
- приема за охрана важни административни сгради и обекти от особена
важност;
- организира регулировъчната служба по маршрутите за въвеждане на
силите и извеждането на евакуиращото се население;
- взема законови мерки срещу разпространителите на злонамерени
слухове, мародерите и нарушителите на обществения ред;

4. Гранични полицейски участъци Видин и Брегово:
- осигуряват засилен контрол на преминаващите през ГКПП
„Ферибот”, ГКПП „Връшка чука”, ГКПП – „Брегово”;
- при необходимост осигуряват бързото преминаване на хора и техника
от спасителни сили и средства, предназначени за района на разрушенията при
земетресението и хуманитарни помощи от съседни държави за пострадалите;
- уведомяват контролните гранични органи на Румъния и Сърбия за
възникналото бедствие и предприетите мерки;
- извършват усилено наблюдение на нивото на река Дунав при село
Куделин за евентуални повреди на основните облекчителни съоръжения на
ХТК „Железни врати”.
5. Областно пътно управление – Видин:
- осигурява проходимостта на пътищата от републиканската пътна
мрежа на територията на област Видин и в района на земетресението;
- през зимата осигурява с предимство почистването на пътищата към
района на разрушенията при земетресението;
- при необходимост, съвместно с ОД на МВР – Видин, затварят
непроходими участъци от републиканската пътна мрежа и осигурява обходни
маршрути;
6. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин
и “Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин осигуряват съвместно:
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- нормалното електрозахранване на населените места на територията на
област Видин и в пострадалите райони вследствие на земетресението;
- осигуряват и поддържат в готовност аварийни екипи за своевременно
отстраняване на авариите по електрозахранването и по електропреносната
мрежа;
- осигуряват допълнително електрозахранване и осветление в районите,
където се провеждат спасителни работи;
- осигуряват с предимство електрозахранването на социалните и
медицинските учреждения;
- поддържат резервни агрегати за действие в райони без
електрозахранване;
- осигуряват електрозахранване на спасителните екипи, работещи по
изваждане на пострадали изпод развалините, както и на временно
организираните лагери в близост до пострадалите райони.
7. „Водоснабдяване и канализация” /„ВиК”/ – Видин:
- отговаря за водоснабдяването на населените места на територията на
област Видин;
- осигурява необходимите количества питейна и техническа вода на
спасителните екипи в местата на поражения от земетресение;
- следи за качеството на питейната вода, подавана за населението;
- отговаря за състоянието на водопроводната и канализационната
система в населените места;
- осигурява инженерна техника и извършва ремонт на аварирали
водопроводни и канализационни съоръжения.
8. „Напоителни системи” ЕАД, ХТР – Видин:
- следи за състоянието на язовирите, реките и водохранилищата на
територията на област Видин в първите часове след земетресението;
- следи за състоянието на защитните хидротехнически съоръжения –
диги, язовирни стени, насипи, отводнителни канали;
- извършва наблюдение на нивото на река Дунав и при констатиране на
авария в ХТК „Железни врати” изготвя предложение до щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия в област Видин за евакуация на
населението от заливната зона или за допълнително укрепване на участъците
пред „Телеграф капия” в град Видин;
- поддържат в готовност техника и аварийни складове с имущество в
близост до защитните диги на река Дунав и потенциално опасните язовири.
9. Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Видин:
- извършва експресен анализ за наличие на промишлени отровни
вещества в районите на поражения при земетресението;
- извършва анализ на питейни, отпадни и промишлени води в района на
земетресението с мобилна лаборатория за експресен химически анализ;
- извършва микробиологични и вирусологични изследвания и анализ за
въздушно – капкови инфекции, чревни инфекции, санитарна микробиология в
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района на земетресението и в районите за настаняване на пострадало
население;
- поддържа екипи за извършване на пробонабиране на територията на
областта, а при невъзможност за изследвания, изпраща пробите в други
лаборатории на Министерството на здравеопазването;
- за осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии
и катастрофи към директора на РЗИ се създава съвет за медицинско
осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, който включва директорите на
лечебните заведения за болнична помощ в област Видин, директора на центъра
за спешна медицинска помощ, представители на областната администрация и
на общините в съответния регион;
- създава необходимите условия за медицинска сортировка, първична
обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
- формира и подготвя органи за управление и екипи за медицинска
помощ;
- осигурява защитата на стационарно болните и медицинския персонал
от външни фактори;
- организира и осъществява противоепидемични и хигиенни дейности и
санитарен контрол в засегнатата територия;
- формира запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;
- организира продължаващото обучение на медицинските специалисти и
населението по оказване на медицинска помощ при бедствия, аварии и
катастрофи;
- координира дейността на болничните заведения при оказване на
лекарска помощ на пострадалите при възникналото наводнение;
- води на отчет практикуващите лекари и медицински работници в
областта;
- води на отчет легловия фонд на болничните заведения;
- изготвя разчети и извършва раздаване при необходимост на
медицински препарати и лекарства на нуждаещото се население в пострадалите
райони;
- извършва оценка на нуждите от снабдяване медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща, при
повече от една бедстващи общини.
10. Областна дирекция по безопасност на храните – Видин:
- извършва
химични,
токсикологични,
бактериологични,
вирусологични, паразитологични, серологични лабораторни изследвания и
експресни анализи на хранителни продукти и на фуражи и храни за домашни
животни;
- диагностицира заразни заболявания чрез проби, взети от обществения
и личния сектор в района на земетресението;
- поддържа екипи за локализиране и унищожаване на огнища на зарази
по животните, вследствие на възникналото бедствие.
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11. Дирекция „Морска администрация” – представителство Видин –
чрез собствениците на кораби, намиращи се в Горен и Среден Дунав, изисква
информация за състоянието на хидротехническите съоръжения по реката.
12. Областен съвет на Български червен кръст /БЧК/ – Видин:
- поддържа запас от хранителни продукти, дрехи, постелъчни
принадлежности и ги раздава на пострадалото население;
- изготвя заявки, апели и организира приемане на помощи от
населението извън района на бедствието и ги предоставя на пострадалото
население.
13.Производителна кооперация „Наркооп” – Видин и други вериги
магазини:
- поддържат минимален резерв от хранителни продукти;
- експлоатират собствени фурни и изготвят разчети за раздаване на хляб
при бедствия в малките населени места.
Местата за временно настаняване на населението от една община в друга
община на област Видин при бедствия се определят от Областния управител на
област Видин след заседание на Щаба за изпълнение на областния план за
защита при бедствия в област Видин, в зависимост от броя на подлежащото за
извеждане население и наличния държавен и общински сграден фонд. При
недостиг на сградния фонд се изгражда палатков лагер за настаняване на 5000
души в местността “Божурица” в община Видин.
Местата за разполагане на силите на ЕСС от други области се определят
от кметовете на общини в зависимост от пораженията върху сградния фонд в
съответните общини.
Оценката на нуждите от снабдяване с храни, вода и други от първа
необходимост и последваща, при повече от една бедстващи общини се
извършва от Областна администрация – Видин под непосредственото
ръководство на заместник областния управител в зависимост от възникналата
обстановка. Осигуряването при нужда на пострадалото население с медицински
изделия и лекарствени продукти при повече от една бедстващи общини се
осъществява по решение на съвета за медицинско осигуряване при бедствия,
аварии и катастрофи към директора на РЗИ – Видин.
Разчистването на пътищата и осигуряване на проходимост между две и
повече бедстващи общини се осъществява от Областно пътно управление –
Видин чрез пътноподдържащите фирми, с които има сключени договори, и се
извършва под непосредственото ръководство на директора на Областно пътно
управление - Видин.
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Комуникациите при земетресение между Областна администрация –
Видин и „ОЦ” на ОУ „ПБЗН” - Видин, Министъра на вътрешните работи,
съставните части на ЕСС, общините от област Видин, област Монтана, с
длъжностните лица от общините и ведомствата се осъществяват от дежурните
длъжностни лица по мрежите от обществените далекосъобщителни оператори,
представляващи гласова телефонна услуга /телефонните и телеграфните канали
на Виваком АД, офис – Видин /, чрез мобилни телефонни връзки, радиовръзка
по радиомрежата на Министерството на вътрешните работи, Интернет.
Информацията за вероятни последващи трусове се получава от
Геофизическия институт към БАН чрез Главна дирекция “ПБЗН”.
При необходимост се изграждат преки телефонни връзки между „ОЦ” на
ОУ „ПБЗН” – Видин и общините от област Видин, съгласно протокола за
предоставяне на телефонни връзки (кабелни чифтове и канали) от Виваком АД,
офис – Видин за нуждите на Областния щаб за изпълнение на плана за защита
при бедствия в област Видин.
Законността и реда при повече от една бедстващи общини се
осъществява от ОД на МВР – Видин под непосредственото ръководство на
директора.
Логистиката, при повече от една бедстващи общини, се осъществява по
решение на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в
област Видин след уточняване на недостига от материали, транспорт,
съоръжения и продукти, след заявка от кметовете на общините под
непосредственото ръководство на заместник областния управител.
Транспорт при повече от една бедстващи общини.
При необходимост от допълнителни транспортни средства при повече от
една бедстваща община същите се осигуряват от заместник областния
управител.
Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната
помощ за населението на територията на повече от една община се осъществява
съгласно Регионалния план за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и
катастрофи в област Видин.
Възстановяването на услугите и инфраструктурата на област Видин се
осъществява под ръководството на заместник областния управител, от органите
на:
- Областно пътно управление – Видин – за пътната инфраструктура и
разрушени мостови съоръжения;
- „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин и
“Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен

28

подрайон Видин – за възстановяване на електрозахранването в пострадалите
райони;
- “В и К” – Видин – за възстановяване на водоснабдителните и
канализационни системи в пострадалите райони;
- Виваком АД, офис – Видин – за възстановяване на телефонните
комуникации;
Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.
При първоначалния етап на бедствието пострадалото население се
осигурява от резервите на общините и областните структури под
непосредственото ръководство на заместник областния управител, а при
необходимост се изготвят заявки за осигуряване на неотложна помощ до
министерствата и Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет.
Прилагане, преглед и актуализация на плана на област Видин.
Планът за защита при бедствия в област Видин се прилага при
възникване на земетресение със заповед на областния управител, когато има
разрушения и пострадало население в повече от една община в област Видин.
Заместник областния управител и членовете на Областния щаб са
отговорни за извършването на преглед и за усвояването на плана.
Плана се раздава на имащите отношение по неговото изпълнение срещу
подпис. Същите са длъжни при промяна на структури, сили и средства от
съответните ведомства да представят актуална информация на заместник
областния управител.
Актуализирането на плана се извършва веднъж годишно по
разпореждане на областния управител.
V. Финансово осигуряване на плана.
Финансовото осигуряване на плана се осъществява от:
- бюджета на Областна администрация – Видин;
- бюджетите на съответните ведомства, имащи отношение към
изпълнението на плана;
- републиканския бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 Карта – схема на земетръсните зони и възможни
разрушения в област Видин;
2. Приложение № 2 Правила за поведение и действие при земетресение.
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Приложение № 2
ПРАВИЛА
ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

І. КАКВО ДА ПРАВИМ ПРЕДИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО?
1. Предварително определете най-безопасните места в жилището:

Рамките на вратите;

Вътрешни колони;

Ъгли между носещи стени;

Под здрави маси, бюра легла.
2. Определете пътя на движението си при напускане на сградата;
3. Здраво закрепете високите мебели, секции, шкафове, стелажи;
4. Не поставяйте полици и рафтове над легла, кресла и дивани;
5. Не поставяйте на горните рафтове тежки предмети и съдове с течности;
6. Не струпвайте вещи на входа на жилището и по стълбището;
7. Пригответе на достъпно място вещи от първа необходимост/храна, вода,
аптечка, ножче, фенерче, ценни документи/;
8. Всеки от семейството трябва да знае как се изключват електричеството,
водата и газта;
ІІ. КАКВО ДА ПРАВИМ ПО ВРЕМЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО?
1. Запазете спокойствие;
2. Ако живеете на ниските етажи напуснете жилището;
3. Ако сте във висока сграда, останете там и потърсете безопасни места до
преминаване на първия трус;
4. Отворете широко вратите на помещението;
5. Ако сте навън – легнете на земята;
6. Ако сте на улицата, се придвижете към средата и, далеч от сгради и
електропроводи;
7. Ако сте в автомобил – спрете и не излизайте до спиране на труса;
ІІІ. КАКВО ДА ПРАВИМ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО?
1. След първия трус – напуснете сграда, като вземете приготвени вещи и
документи;
2. Окажете помощ на пострадали;
3. Осигурете безопасност на деца, бременни и хора с увреждания;
4. Не ползвайте асансьор;
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5. При напускане на сградата изключете тока, водата и газта;
6. Навън застанете на безопасно място от сградите;
7. Не влизайте в сградата поне 2-3 часа;
8. Следете информацията по медиите и се подчинявайте на официалните
власти;
9. Спазвайте висока лична и обществена хигиена/епидемии/;
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ЧАСТ ВТОРА

ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ
В ОБЛАСТ ВИДИН
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І. МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НАВОДНЕНИЕ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ
ИЗТОЧНИКА МУ, СЕ ЗАКЛЮЧАВАТ В:
1. Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от
наводнения от река Дунав:
- изграждане и поддържане на защитни хидротехнически съоръжения
(диги, помпени станции), осигуряващи защита на населението при високи води
на река Дунав;
- поддържане на резерв от материали и техника за незабавно реагиране
при опасност от скъсване на защитните съоръжения;
- осигуряване на актуална информация и 5 дневна прогноза за
количествата водни маси, изпускани от ХТК „Железни врати” от директора на
съоръжението;
- постоянно наблюдение на нивото на река Дунав и вливащите се в нея
реки при пролетното пълноводие;
- създаване на групи за наблюдение и техника в населените места,
разположени в заливната зона на реката, непосредствено преди очакващото се
повишаване на нивото на същата;
- създаване на необходимата организация за оповестяване и извеждане
на населението от заливната зона на реката;
- осигуряване на транспортни средства за евакуиране на социално
слабите и болните от ДМСГД – Видин и МБАЛ „Света Петка” – Видин;
- осигуряване на групировка от сили и техника за евакуиране на
неевакуираното население след наводнението.
2. Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от
наводнения от потенциално опасните язовири на територията на област
Видин:
- ежегоден контрол на състоянието на язовирните стени,
изпускателите и преливниците на потенциално опасните язовири;
- ежегодно актуализиране на аварийните планове на язовирите и
кметствата, разположени в заливната зона на язовирите;
- ежегодна проверка на състоянието на аварийните складове на
язовирите за наличие на необходимите материали и инструменти;
- при необходимост ремонт на отделни елементи от язовирните
съоръжения (основни изпускатели, преливници и др.);
- превантивно снижаване на обема на язовирите при очакващи се
поройни дъждове и осигуряване на необходимия ретензионен обем.
3. Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от
наводнения при поройни дъждове и обилно снеготопене:
- осигуряване на хидрометеорологична прогноза и предварителен
анализ за възможните поражения;
- превантивно снижаване на обема на язовирите при очакващи се
поройни дъждове и осигуряване на необходимия ретензионен обем;
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- осигуряване на съгласуваност между собствениците /ползвателите/
на язовирите, разположени по поречието на една река.
4. Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от
наводнения от задръстени речни русла:
- ежегодна проверка и почистване на речните русла от растителност и
други материали (отпадъци, инертни материали и др.);
- недопускане на строителство на сгради и селскостопански постройки
в заливната част на речните русла;
- ежегодна проверка на мостовете и мостовите отвори за наличие на
задръствания от дървета, храсти и инертни материали, както и за нарушения в
конструкцията на същите.
5. Възстановяване / изграждане на съоръжения – държавна
собственост.
Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или
изграждане са:
- обекти, имащи отношение по защитата на населението;
- обекти, които при разрушение могат да предизвикат вторично огнище
на поражение.
В област Видин такива обекти са:
- недоизградената стена в района на „Телеграф капия” в град Видин;
- изграждане на отводнителна помпена станция в местността “Бабуя” в
района на с. Арчар, община Димово;
- почистване на речните корита и отводнителни канали извън
населените места;
- обекти държавна собственост, пострадали при възникване на
природни бедствия.
Отговорни за изграждането на тези съоръжения са държавни
организации, собственици на гореизброените обекти, като контрола по техните
дейности се осъществява от заместник областния управител на област Видин.
6. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално
опасни обекти и съоръжения, имащи отношение върху повече от една
община
За състоянието на обектите държавна собственост, пострадали при
наводнение, и представляващи след първоначален оглед потенциална опасност
за населението, се изготвят експертизи по разпореждане на заместник
областния управител на област Видин.
7. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване
на органите за управление, силите за реагиране и населението.
Изградена е и функционира „Система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на
единната спасителна система” на областно и общинско ниво.
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Изградената сиренна система на територията на област Видин
оповестява населението със сигнал „Въздушна опасност”, но по решение на
Министерски съвет и след уведомяване на населението тя може да се използва
и при опасност от наводнение.
8. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.
Обучението на органите за управление, силите за реагиране и
населението се извършва чрез:
- учебни сборове и щабни тренировки – по план на съответните
ръководители на държавни ведомства;
- средствата за масова информация;
- задължителни учебни програми на силите за реагиране – по техен
план;
- програми, утвърдени от Министъра на образованието, за обучение на
учащите се.
9. Дейности за намаляване на риска.
Дейностите за намаляване на риска се заключават в:
- периодичен контрол и проверки на потенциално опасните
хидротехнически обекти в областта;
- провеждане на заседания на щабовете за изпълнение на областния и
общинските планове за защита при бедствия, на които се разглеждат
актуалните състояния на потенциално опасните водостопански обекти;
- изграждане на инженерни съоръжения, намаляващи последиците при
възникване на наводнения;
- изграждане на обходни маршрути на мостови съоръжения и заливни
зони при наводнение.
ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ:
Ръководството и организацията на действията на органите за защита при
бедствия в област Видин се осъществява от:
- щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия в област
Видин – за планиране на мероприятията по защитата на населението и за
набелязване на конкретни дейности за изпълнение от държавните ведомства;
- оперативен център на ОУ „ПБЗН” – Видин – за обмен на
информацията между ведомствата и привличане на допълнителни сили и
средства;
- ръководител на място – за непосредственото ръководство на
спасителните работи в заливните райони.
Силите и средствата на Единната спасителна система (ЕСС), участващи
в неотложните аварийно – възстановителни работи на територията на област
Видин са:
35

1. Непосредствено след възникване на бедствието:
- Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”
– Видин в състав 22 души и 13 броя специализирана техника;
- Областна дирекция на МВР – Видин в състав 22 души и 9 броя
автомобили;
- Центрове за спешна медицинска помощ в област Видин в състав 16
дежурни екипа с 16 броя линейки и реанимобили.
2. По решение на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия в област Видин за провеждане на неотложни аварийно
възстановителни работи могат да се привличат сили и средства и от други
предприятия и фирми.
ІІІ.
РЕД
ЗА
УВЕДОМЯВАНЕ
НА
ОРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ
ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НАВОДНЕНИЕ.
Уведомяването на органите на изпълнителната власт в област Видин при
опасност или при възникване на наводнение се извършва от Оперативния
център на ОУ „ПБЗН” – Видин, който изпълнява следните дейности:
3. При предупреждение за потенциална възможност от възникване на
наводнение дейностите се реализират при подадено предупреждение от
Оперативен дежурен на Националния оперативен център/НОЦ/ на ГД „ПБЗН” МВР или от териториалните структури на държавните органи и организации,
юридически и физически лица:
Докладва на Началника на ОУ „ПБЗН” – Видин /Директора на ГД
„ПБЗН” – МВР/ за полученото предупреждение;
А/ Препраща информацията до:
› Областния управител;
› „НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР /при постъпване на информацията от
териториалните структури на държавните органи и организации,
юридически и физически лица/;
› ОД на МВР – Видин;
› РЗИ – Видин.
Б/ Изготвя предупреждение с конкретни указания за изпълнение на
мероприятия, съгласувано с началник на група „ОЦ";
В/ Актуализира списък на адресатите, съгласувано с началник на група
„ОЦ”;
Г/ След съгласуване с началника на ОУ „ПБЗН” - Видин:
› Изпраща предупреждение до кметовете на общини в област Видин,
териториални структури на министерства и ведомства в
зависимост от вида на предупреждението и утвърдения списък на
адресатите;
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› Изпраща в “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР доклад за извършените
дейности, по факс и e-mail и докладва по телефона на Оперативния
дежурен.
4. При наводнение:
А/ При получаване на сигнал за инцидент от съответния РЦ – 112,
дежурният в „ОЦ”:
- Връща информация в РЦ-112 за приемане на инцидента.
- Предоставя незабавно сили от дежурната група.
- Поддържа връзка с ръководителя на дежурната група, или
ръководителя на място.

Б/ При получено съобщение от “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР, дежурният
в „ОЦ”:
- Информира Началника на група „ОЦ";.
- Оповестява дежурните групи в ОУ „ПБЗН”.
- Оповестява основните съставни части на ЕСС в областта.
- Препраща съобщението до общината (общините), имащи отношение.
- Актуализира списъка на адресатите от ЕСС за получаване на
съобщението.
- При получаване на допълнителна информация по развитието на
събитието я докладва незабавно на Началника на група „ОЦ".
- Докладва извършените дейности на Началника на група „ОЦ".
- След съгласуване с Началника на ОУ „ПБЗН":
› Изпраща съобщението до адресатите от ЕСС.
› Оповестява служителите от ОУ „ПБЗН” по утвърден списък.
› Изпраща съобщението и мерките по защита на населението по факс,
e-mail и осъществява задължителен контрол по телефона за
получаване на информацията.
В/ При получено съобщение от граждани, дежурни в териториални
структури на министерства и ведомства, дежурни по Общински съвети за
сигурност и други, които постъпват в „ОЦ”:
- Докладва незабавно на Оперативен дежурен в “НОЦ” на ГД „ПБЗН” МВР.
- Препраща съобщението до:
› Областния управител;
› Общината (общините), когато не е получено от там;
- Информира Началника на група „ОЦ";
- Оповестява дежурните групи на ОУ “ПБЗН”;
- Оповестява основните съставни части на ЕСС в областта;
- Актуализира списъка на адресатите за получаване на съобщението;
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- При получаване на информация по събитието я докладва незабавно
на началника на група „ОЦ".
- След съгласуване с началника на ОУ „ПБЗН”:
› Изпраща съобщението до адресатите от ЕСС;
› Изпраща мерките за защита на населението до адресатите от ЕСС;
› Оповестява служителите от ОУ „ПБЗН” по утвърден списък;
› Изпраща съобщението и мерките за защита на населението по факс,
e-mail и осъществява задължителен контрол по телефона за
получаване на информацията.
ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ,
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
НАВОДНЕНИЕТО.
ІV-1 Мерките за защита на живота и здравето на хората и на околната
среда при възникване на наводнения от река Дунав се провеждат съгласно
предварително приетия оперативен план за провеждане на високите води на
река Дунав, който се разработва от „Напоителни системи” ЕАД, ХТР - Видин и
след съгласуване от Областния управител се изпраща за сведение и изпълнение
на кметовете на общините Брегово, Ново село, Димово и Видин, разположени
по поречието на река Дунав. Оперативният план за безопасно провеждане на
високи води през язовирите и реките при снеготопене и проливни дъждове е
неразделна част от настоящия план – /Приложение/.
Мерките за защита населението от река Дунав се определят от нивото на
реката при рейката на град Видин, чиято нула е с надморска височина 24,811
метра, и са разпределени на три етапа:
І етап – „Повишено внимание” – при ниво на реката от 750 см. до
850 см. при рейката на град Видин.
При този етап дейностите се ръководят и изпълняват изцяло от щатния
персонал на „Напоителни системи” ЕАД, ХТР – Видин и се заключават в:
а/ ежедневно наблюдение на състоянието на дигите и корекциите на
вливащите се в река Дунав реки;
б/ чрез наличните помпени станции се извършва отводняване на
ниските участъци, разположени в близост до защитните диги;
в/ въвежда се денонощно дежурство в помпените станции;
ІІ етап – „Денонощно дежурство” – при ниво на реката от 850 см. до
930 см. при рейката на град Видин.
При този етап дейностите се ръководят и изпълняват от „Напоителни
системи” ЕАД, ХТР – Видин и придадени хора от застрашените кметства.
Изграждат се групи за наблюдение и аварийни групи.
Съставът на групите и районите на действието им се разписват
ежегодно в оперативния план за безопасно провеждане на високите води през
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язовирите и реките при снеготопене и проливни дъждове на „Напоителни
системи” ЕАД, ХТР – Видин.
Извършват се допълнително и следните мероприятия:
1. При ниво река Дунав при рейката на град Видин 840 см. директорът
на Областно пътно управление - Видин съвместно с директора на ОД на МВР –
Видин затварят за движение пътя Видин – София в участъка гр. Дунавци – с.
Арчар, като автомобилния трафик се насочва по обходен маршрут през град
Димово.
2. Ежедневно се получава от директора на ХТК „Железни врати”
информация и прогноза за изпусканите през следващите 24 часа водни
количества и се съобщава на кметовете на общините Видин, Брегово, Ново село
и Димово и на ръководителя на „Напоителни системи” ЕАД, ХТР – Видин.
3. Поставят се допълнителни рейки за отчитане на нивото на реката при
помпените станции и кантоните на „Напоителни системи” ЕАД, ХТР – Видин.
ІІІ етап – „Извънредно положение” – при ниво на реката над 930 см.
при рейката на град Видин.
При този етап мероприятията се ръководят от щабовете за изпълнение
на общинските планове за защита при бедствия в общините Видин, Брегово,
Ново село и Димово и се обявява бедствено положение в същите със заповед на
Областния управител на област Видин. Мероприятията се заключават в:
1. Продължаване на наблюдението на дигите от наблюдателите и
щатните служители на „Напоителни системи” ЕАД, ХТР – Видин.
2. На ръководителя на „Напоителни системи” ЕАД, ХТР – Видин се
предоставя допълнително техника, която по негово решение се разпределя по
помпените станции и кантоните.
3. ОУ „ПБЗН” – Видин предоставя на „Напоителни системи” ЕАД, ХТР
– Видин 10000 броя чували за изграждане на временни насипи и усилване на
дигите.
4. Под ръководство на щаба за изпълнение на общинския план за
защита при бедствия в община Видин се изгражда временната дига пред
„Телеграф капия” с дължина 40 метра и височина 1,2 метра.
5. При опасност от наводнение по решение на щабовете за изпълнение
на плановете за защита при бедствия в област Видин и в общините Видин,
Димово, Ново село и Брегово се извършва извеждане на населението от
застрашените от наводнение зони по маршрути и населени места, както следва:
- по маршрут № 1 – комплексите Кумбаир, Акджамия, Панония и
Бонония;
- по маршрут № 7 – комплексите Вида, Стамболийски, Крум Бъчваров
и Калето;
- по маршрут № 6 – комплексите Строител, Нов път и Дружба.
- по маршрут № 5 – комплексите Химик и Централна градска част;
- с. Сланотрън в с. Неговановци;
- с. Покрайна в с. Иново;
- с. Антимово и с. Кутово в с. Капитановци;
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- с. Слана бара в с. Бяла Рада;
- гр. Дунавци във високата част на гр. Дунавци;
- в общините Ново село и Димово се извежда застрашеното население
от отделни къщи в селата Флорентин и Ново село и в село Арчар.
За МБАЛ „Света Петка” – Видин и ДМСГД се осигуряват до 4+4 - 8
броя автобуси.
Населението от заливната зона се извежда с 11900 броя автомобили и
пеша.
По-голямата част от сградния фонд в град Видин е достатъчно стабилен
и няма да получи нарушение на конструкцията при наводнение, поради което
живеещите по високите етажи след трети етаж няма да пострадат. Но това ще
наложи извеждането им с плавателни средства.
Общо около 64 500 души подлежат на извеждане от застрашените
райони от заливната зона на река Дунав и от язовирите.
ІV-2 Мерките за защита на живота и здравето на хората и на околната
среда при възникване на наводнения от потенциално опасните язовири се
провеждат съгласно предварително приетия оперативен план за безопасно
провеждане на високите води през язовирите и реките при снеготопене и
проливни дъждове, който се разработва от „Напоителни системи” ЕАД, ХТР –
Видин и след съгласуване от Областния управител се изпраща за сведение и
изпълнение на кметовете на общините Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин,
Димово, Кула, Макреш, Ружинци и Чупрене, на чиято територия са
разположени язовирите.
Отделно за всеки потенциално опасен язовир се разработва авариен
план от собственика или наемателя.
В населените места, разположени в заливната зона на потенциално
опасните язовири се разработват аварийни планове за защита на населението.
Мероприятията по защитата на населението от заливната зона на
язовирите се разделят на три етапа, както следва:
І етап – „Повишено внимание” – специалисти от „Напоителни
системи” ЕАД, ХТР – Видин и собствениците на язовири извършват следните
мероприятия:
- десет дневни визуални наблюдения на пиезометрите и за наличие на
филтрация;
- в големите язовири се поддържа ограничителна кота на водното
ниво, както следва:
» язовир „Полетковци” – 200,00 метра;
» язовир „Кула” – 197,00 метра;
» язовир „Дреновец” – 173,00 метра;
» язовир „Ошане” – 335,50 метра;
» язовир „Бела Рада” – 82,80 метра;
» язовир „Божурица” – 74,50 метра.
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В останалите потенциално опасни язовири се определят пределни нива
на завиряване от комисия, назначена със заповед на Областния управител на
област Видин.
ІІ етап – „Денонощно дежурство” – въвежда се от собственика на
язовира при проливни дъждове и бързо повишаване на водното ниво. При този
етап се изпълняват следните мероприятия:
- ежедневно се следят пиезометрите и се следи за наличие на
филтрация;
- при преминаване на пределните нива на завиряване започва
контролирано източване на язовира, като собственика на язовира извършва и
наблюдение на речното корито, по което се източва язовира, както и на
населените места, разположени по същото;
- предварително се уведомяват кметовете на населените места и на
общините за предстоящото източване, както и за количествата на изпускана
вода.
ІІІ етап – „Извънредно положение” – въвежда се при интензивни
валежи и бързо покачване на кота водно ниво над кота преливно ниво. Тогава
започва контролирано изпускане на водата от язовира през основния
изпускател и неконтролируемо изпускане през преливника. При този етап се
изпълняват следните мероприятия:
- собственика на язовира уведомява кметовете на общини и кметовете
на населените места за положението;
- привеждат се в готовност аварийните групи и предвидената по план
техника за действие при възникналата ситуация;
- кметовете на общини и кметовете на населените места от заливната
зона изпълняват мероприятия по оповестяване на населението и извеждането
му от застрашените зони, залегнали в плановете им;
- кметовете на общини и Областно пътно управление – Видин
извършват непрекъснато наблюдение на мостовете по общинската и
републиканската пътна мрежа, застрашени от повреди или разрушаване;
- изпълняват се мероприятия по осигуряване на изведеното от
заливната зона население с подслон, вода, храна и медицинска помощ.
Оперативният план за безопасно провеждане на високи води през
язовирите и реките при снеготопене и проливни дъждове е неразделна част от
настоящия план – /Приложение/.
ІV-3 Мерките за защита на живота и здравето на хората и на околната
среда при възникване на наводнения от проливни дъждове и обилно
снеготопене и от задръстени речни русла се заключават в:
- извеждане на населението и при възможност домашните животни от
застрашените райони, съгласно плановете на кметствата и общините;
- отстраняване на задръстванията по речните русла и на мостовите
отвори извън територията на населените места;
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- кметовете на общини и Областно пътно управление – Видин
извършват непрекъснато наблюдение на мостовете по общинската и
републиканската пътна мрежа, застрашени от повреди или разрушаване;
- изпълняват се мероприятия по осигуряване на изведеното от
заливната зона население с подслон, вода, храна и медицинска помощ.
При изпълнение на предвидените мерки за защита на живота и
здравето на хората и на околната среда при възникване на наводнение
разпределението на задълженията и отговорностите на държавните,
общинските, обществените и неправителствените организации на
територията на областта е както следва:
14.Областна администрация – Видин:
- свиква заседание на щаба за изпълнение на плана за защита при
бедствия в област Видин, на което се извършва оценка на щетите и при нужда
се набелязват конкретни мерки за провеждане на неотложни аварийно
възстановителни работи при засегнати от наводнение повече от една община;
- изготвя заповеди и разпореждания на Областния управител във връзка
с обстановката и ги изпраща до отговорните за изпълнението им ведомства,
организации и общини;
- поддържа проходимостта на речните корита извън населените места;
- актуализира информацията за свободните терени и сгради държавна
собственост за настаняване на временно изведено население от една община в
друга и при необходимост определя места за изграждане на палаткови лагери;
- извършва оценка и при необходимост изготвя искания до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет и съответните министерства за снабдяване с храна, вода,
медицински изделия, лекарства и други от първа необходимост и последваща,
при повече от една бедстващи общини;
- при необходимост Областният управител на област Видин разпорежда
и координира временно извеждане на населението от засегнатите райони от
една община в друга община в област Видин.
15.Областно управление „ПБЗН” – Видин:
- Оперативният център осигурява оповестяването на органите на
изпълнителната власт в област Видин и изпълнява функциите си по
комуникациите и координирането на силите и средствата при провеждане на
неотложните аварийно възстановителни работи;
- осигурява ръководител на място за провеждане на превантивни или
спасителни дейности в пострадалия район (райони);
- поддържа в изправност системите за оповестяване на населението при
възникване на наводнение;
- извършва денонощно наблюдение на радиационния фон от 11
стационарни пункта;
- осигурява оперативната свръзка между органите за управление при
бедствия;
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- съвместно с Виваком АД, офис – Видин осигурява директни връзки от
ОЦ, общините и районите на наводнението, съгласно сключения договор;
- при необходимост доставя тежка инженерна техника от ОУ „ПБЗН” –
Монтана за ликвидиране на последствията от наводнението.
16.Областна дирекция на МВР – Видин
- отцепва застрашените райони;
- организирано извежда на безопасно място хора и животни от
застрашените от наводнение райони;
- оказва първа помощ на пострадалите;
- оказва съдействие на специализираните органи при извършване на
спасителни работи и ликвидиране последствията при природни и други
бедствия;
- осигурява охрана на важни административни сгради и обекти от
особена важност;
- организира регулировъчната служба по маршрутите за въвеждане на
силите и извеждането на населението;
- взема законови мерки срещу разпространителите на злонамерени
слухове, мародерите и нарушителите на обществения ред;
- осигурява мероприятията, извършвани от специализираните органи.
17. Гранични полицейски участъци Видин и Брегово:
- организират постоянно наблюдение за покачване нивото на водите на
река Дунав при с. Куделин, като при покачване на нивото с повече от 1 метър за
половин час незабавно уведомява щаба за изпълнение на плана за защита при
бедствия в област Видин;
- изпълняват и други задачи от компетентността им, възникнали по
време на наводнението;
- осигуряват усилен контрол на преминаващите през ГКПП „Ферибот”,
ГКПП „Връшка чука”, ГКПП – „Брегово”;
- при необходимост осигуряват бързото преминаване на хора и техника
от спасителни сили и средства, предназначени за района на наводнението и
хуманитарни помощи от съседни държави за пострадалите;
18.Областно пътно управление – Видин:
- осигурява проходимостта на пътищата от републиканската пътна
мрежа на територията на област Видин и в района на наводнението;
- осигурява с предимство почистването на пътищата към района на
бедствието;
- при необходимост, съвместно с ОД на МВР – Видин, затварят
наводнените участъци от републиканската пътна мрежа и осигурява обходни
маршрути. При ниво на река Дунав над 840 см. на рейката при град Видин се
спира движението по шосе ІІ – 11 в участъка гр. Дунавци – с. Арчар;
- следи за състоянието на мостовете и пътните участъци в наводнените
райони.
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19. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин и
“Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин осигуряват съвместно:
- нормалното електрозахранване на населените места на територията на
област Видин и при възможност в района на бедствието;
- осигуряват и поддържат в готовност аварийни екипи за своевременно
отстраняване на авариите по електрозахранването и по електропреносната
мрежа;
- осигуряват допълнително електрозахранване и осветление в районите,
където се провеждат спасителни работи;
- осигуряват с предимство електрозахранването на социалните и
медицинските учреждения;
- поддържат резервни агрегати за действие в райони без
електрозахранване.
20. „Водоснабдяване и канализация” /„ВиК”/ – Видин:
- извършва ремонт на разрушените и повредени канализационни
системи след оттичане на водата;
- при нужда осигурява инженерна техника и извършва ремонт на
аварирали водопроводни и канализационни съоръжения.
21. „Напоителни системи” ЕАД, ХТР – Видин:
- отговаря за състоянието на язовирите тяхна собственост, реките и
водохранилищата на територията на област Видин;
- отговаря за състоянието на защитните хидротехнически съоръжения –
диги, язовирни стени, насипи, отводнителни канали;
- поддържа в готовност техника и аварийни складове с имущество в
близост до защитните диги на река Дунав и потенциално опасните язовири.
- оповестява кметовете на общини и на населените места при
необходимост от аварийно източване на язовири негова собственост;
- осигурява необходимата техника, залегнала в плановете, за всеки
един язовир.
22.Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Видин :
- извършва анализ на питейната вода с особено внимание на
алпийските водохващания и ренейните станции при с. Сланотрън;
- поддържа екипи за извършване на пробонабиране на територията на
областта, а при невъзможност за изследвания, изпращат пробите в други
лаборатории на Министерството на здравеопазването.
- за осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии
и катастрофи към директора на РЗИ се създава съвет за медицинско
осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, който включва директорите на
лечебните заведения за болнична помощ в област Видин, директора на центъра
за спешна медицинска помощ, представители на областната администрация и
на общините в съответния регион;
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- създава необходимите условия за медицинска сортировка, първична
обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
- формира и подготвя органи за управление и екипи за медицинска
помощ;
- осигурява защитата на стационарно болните и медицинския персонал
от външни фактори;
- организира и осъществява противоепидемични и хигиенни дейности
и санитарен контрол в засегнатата територия;
- формира запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;
- организира продължаващото обучение на медицинските специалисти
и населението по оказване на медицинска помощ при бедствия, аварии и
катастрофи;
- координира дейността на болничните заведения при оказване на
лекарска помощ на пострадалите при възникналото наводнение;
- води на отчет практикуващите лекари и медицински работници в
областта;
- води на отчет легловия фонд на болничните заведения;
- изготвя разчети и извършва раздаване при необходимост на
медицински препарати и лекарства на нуждаещото се население в пострадалите
райони;
- извършва оценка на нуждите от снабдяване медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща, при
повече от една бедстващи общини.
23. Областна дирекция по безопасност на храните – Видин:
- извършва
химични,
токсикологични,
бактериологични,
вирусологични, паразитологични, серологични лабораторни изследвания и
експресни анализи на хранителни продукти и на фуражи и храни за домашни
животни;
- диагностицира заразни заболявания чрез проби, взети от обществения
и личния сектор;
- поддържа екипи за локализиране и унищожаване на огнища на зарази
по животните.
24. Дирекция „Морска администрация” – представителство Видин –
чрез собствениците на кораби, намиращи се в Горен и Среден Дунав, изисква
информация за състоянието на хидротехническите съоръжения по реката.
25. Областен съвет на Български червен кръст /БЧК/ – Видин:
- поддържа запас от хранителни продукти, дрехи, постелъчни
принадлежности и ги раздава на пострадалото население;
- изготвя заявки, апели и организира приемане на помощи от
населението извън района на бедствието и ги предоставя на пострадалото
население.
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26. Производителна кооперация „Наркооп” – Видин и други вериги
магазини:
- поддържат минимален резерв от хранителни продукти;
- експлоатират собствени фурни и изготвят разчети за раздаване на хляб
при бедствия в малките населени места.
Местата за временно настаняване на населението от една община в друга
община на област Видин при бедствия се определят от Областния управител на
област Видин след заседание на щаба за изпълнение на областния план за
защита при бедствия в зависимост от броя на подлежащото за извеждане
население и наличния държавен и общински сграден фонд. При недостиг на
сграден фонд се изгражда палатков лагер за настаняване на 5000 души в
местността “Божурица” в община Видин.
Местата за разполагане на силите на ЕСС от други области се определят
от кметовете на общини в зависимост от пораженията при наводнение в
съответните общини.
Оценката на нуждите от снабдяване с храни, вода и други от първа
необходимост и последваща, при повече от една бедстващи общини се
извършва от Областна администрация – Видин под непосредственото
ръководство на заместник областния управител в зависимост от възникналата
обстановка. Осигуряването при нужда на пострадалото население с медицински
изделия и лекарствени продукти при повече от една бедстващи общини се
осъществява по решение на съвета за медицинско осигуряване при бедствия,
аварии и катастрофи към директора на РЗИ – Видин.
Разчистването на пътищата и осигуряването на проходимост между две
и повече бедстващи общини се осъществява от Областно пътно управление –
Видин чрез пътноподдържащите фирми, с които има сключени договори, и се
извършва под непосредственото ръководство на директора на Областно пътно
управление.
Комуникациите при наводнение между Областна администрация –
Видин и ОЦ към ОУ „ПБЗН” - Видин, Министъра на вътрешните работи,
съставните части на ЕСС, общините от област Видин, област Монтана, с
длъжностните лица от общините и ведомствата се осъществяват от дежурните
длъжностни лица по мрежите от обществените далекосъобщителни оператори,
представляващи гласова телефонна услуга /телефонните и телеграфните канали
на Виваком – ЕАД/, чрез мобилни телефонни връзки, радиовръзка по
радиомрежата на Министерството на вътрешните работи, Интернет .
При необходимост се изграждат преки телефонни връзки между ОЦ към
ОУ „ПБЗН” – Видин и общините от област Видин съгласно протокола за
предоставяне на телефонни връзки (кабелни чифтове и канали) от Виваком АД,
офис – Видин за нуждите на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия.
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Законността и редът при повече от една бедстващи общини се
осъществява от ОД на МВР – Видин под непосредственото ръководство на
директора.
Логистиката при повече от една бедстващи общини се осъществява по
решение на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, след
уточняване на недостига от материали, транспорт, съоръжения и продукти и
след заявка от кметовете на общините под непосредственото ръководство на
заместник областния управител.
При необходимост от допълнителни транспортни средства при повече от
една бедстваща община същите се осигуряват от заместник областния
управител.
Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната
помощ за населението на територията на повече от една община се осъществява
съгласно Регионалния план за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и
катастрофи в област Видин.
Възстановяването на услугите и инфраструктурата на област Видин се
осъществява под ръководството на заместник областния управител, от органите
на:
- Областно пътно управление – Видин – за пътната инфраструктура и
разрушени мостови съоръжения;
- “Електроенергиен системен оператор” – ЕАД – Мрежови
експлоатационен подрайон Видин и „ЧЕЗ Разпределение България” – АД,
регионално звено – Видин за възстановяване на електрозахранването в
пострадалите райони;
- „В и К” – Видин – за възстановяване на водоснабдителните и
канализационни системи в пострадалите райони;
- Виваком АД, офис Видин – за възстановяване на телефонните
комуникации;
Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.
При първоначалния етап на бедствието пострадалото население се
осигурява от резервите на общините и областните структури под
непосредственото ръководство на заместник областния управител, а при
необходимост се изготвят заявки за осигуряване на неотложна помощ до
министерствата и Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет.
Плана за защита при бедствия се прилага при възникване на наводнение
със заповед на областния управител, когато има наводнения и пострадало
население в повече от една община в област Видин.
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Заместник областния управител и членовете на щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия в област Видин са отговорни за
извършването на преглед и за усвояването на плана.
Плана се раздава на имащите отношение по неговото изпълнение срещу
подпис, които са длъжни при промяна на структури, сили и средства от
съответните ведомства да представят актуална информация на заместник
областния управител.
Актуализирането на плана се извършва веднъж годишно по
разпореждане на областния управител.
V. Финансово осигуряване на плана:
Финансовото осигуряване на плана се осъществява от:
- бюджета на Областна администрация – Видин;
- бюджетите на съответните ведомства, имащи отношение към
изпълнението на плана;
- републиканския бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 Схема на заливните зони в област Видин;
2. Приложение № 2 Оперативен план на ХТР Видин;
3. Приложение № 3 Правила за поведение и действие при наводнение.

48

Приложение № 3
ПРАВИЛА
ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
І. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО?
 Наложително е да знаем от кои реки, язовири или други водоеми може да
се очаква наводнение. Информация за това, заливните зони и най-кратките
маршрути за евакуация можете да получите от ОУ „ПБЗН” – Видин;
 В периоди на продължителни и проливни дъждове следете прогнозата за
времето;
 Не изхвърляйте строителни, битови и други отпадъци в коритата на
реките, под мостовете и пр., защото това намалява проводимостта на речното
корито;
 Ако установите, че речните корита и пространствата под мостовете не са
почистени сигнализирайте кметството или областната управа;
 Не преграждайте речното корито с цел поливане или къпане. Това
увеличава многократно разрушителната сила на водата при наводнение;
 Имайте под ръка портативно радио, електрическо фенерче и резервни
батерии;
ІІ. КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ?

При необходимост от евакуация ще бъдете уведомени
своевременно. Подгответе личен багаж с най-необходимото – лични документи,
топли и удобни дрехи, ботуши, хранителни продукти, бутилирана вода за пиене и
др.;

Изключете електричеството и газта, загасете огъня в печката!;

Затворете вратите и прозорците, а при необходимост ги заковете с
дъски;

При внезапно наводнение и невъзможност за напускане на
сградата заемете високите етажи или покрива. Пренесете ценните предмети на
горните етажи;
 Ако сте навън в близост до коритото на пълноводна река или дере, необходимо
е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото
възвишение;

При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези и други
съоръжения - водата може да ви отнесе!;

Не пресичайте бързотечащи разливи и потоци освен, ако не сте
сигурни в дълбочината на водата! Използвайте помощно въже!;

При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака
спирането на пороя;

При невъзможност за евакуация на животните, отворете вратите на
помещенията, където са затворени;
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При проливни дъждове с гръмотевични бури се приберете
незабавно на закрито;

Стойте далеч от прозорците;

Не говорете по телефон! Изключете ел. уредите в дома;

Ако бурята ви завари на открито – стойте далеч от високи дървета,
ел. далекопроводи, открити водни пространства, трактори и други метални предмети.
В такъв случай приклекнете максимално близо до земята;

Спазвайте указанията и реда установен от органите на МВР!
 При завръщане у дома бъдете внимателни, защото сградите може да са
повредени от наводнението;
 Бъдете изключително внимателни при включването на електричеството;
 Не яжте храна, която е била в контакт със замърсената вода от
наводнението.
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ЧАСТ ТРЕТА

ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ
В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”
В ОБЛАСТ ВИДИН
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І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”.
1. Мерките за предотвратяване и ограничаване на последствията
при възникване на радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” се заключават
в:
- поддържане на система за своевременно оповестяване при възникване
на радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй”;
- създаване и подържане на резерв от индивидуални средства за защита
на населението от област Видин;
- поддържане в готовност на колективните средства за защита на
населението от област Видин – скривалища, противорадиационни укрития и
сутеренни помещения;
- създаване на запаси и организация за раздаване при необходимост на
калиев йодид;
- създаване на организация за приемане и настаняване на евакуирано
население от Първи сектор в общините Видин, Кула, Грамада, Димово и
Ружинци;
- създаване и поддържане на запас от дозиметрична апаратура за
развръщане на допълнителни постове за радиационно наблюдение;
- създаване на организация за извършване на анализ на годността на
хранителни продукти, питейна вода и фуражи при възникване на радиационна
авария;
- изграждане на оперативна група за управление на евакуационните
мероприятия от първи сектор;
- обучение на населението и учащите се за действие при радиационна
авария в АЕЦ „Козлодуй”;
- поддържане на допълнителни радиомрежи за работа при авария в АЕЦ
„Козлодуй”;
- поддържане в добро състояние на маршрутите за евакуация от Първи
сектор:
 маршрут № 1 – Козлодуй – Горни Цибър – Ковачица – Лом – Арчар
– Извор – Димово;
 маршрут № 2 – Златия – Разград – Мокреш – Лом – Дреновец –
Бело поле.
2. Възстановяване / изграждане на съоръжения – държавна
собственост.
Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или
изграждане са:
- обекти, имащи отношение по защитата на населението;
- обекти, които при разрушение или замърсяване могат да създадат
опасност за живота и здравето на населението.
В област Видин такива обекти са:
- републиканската пътна мрежа по маршрутите за евакуация;
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- откритите водоизточници;
Отговорни за поддържането на тези съоръжения са държавни
организации, собствениците на обекти, като контрола по техните дейности се
осъществява от заместник областния управител на област Видин.
3. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни
обекти и съоръжения, имащи отношение върху повече от една община
За състоянието на обектите държавна собственост, пострадали или
замърсени при радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй”, и представляващи след
първоначален оглед потенциална опасност за населението, се изготвят
експертизи по разпореждане на заместник областния управител на област
Видин.
4. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на
органите за управление, силите за реагиране и населението.
Към момента на територията на област Видин има изградена сиренно –
оповестителна система за оповестяване на населението при “Въздушна
опасност”, която по решение на Министерски съвет може да се използва и при
авария в АЕЦ “Козлодуй”.
В област Видин са развърнати 12 бр. постове за радиационно
наблюдение, като при необходимост се развръщат и допълнителни такива
съгласно.
5. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.
Обучението на органите за управление, силите за реагиране и
населението се извършва чрез:
- учебни сборове и щабни тренировки – по план на съответните
ръководители на държавни ведомства;
- средствата за масова информация;
- задължителни учебни програми на силите за реагиране – по техен план;
- програми, утвърдени от Министъра на образованието, за обучение на
учащите се.
6. Дейности за намаляване на риска.
Дейностите за намаляване на риска се заключават в:
- ежедневно измерване на радиационния фон в 12 броя постове за
радиационно наблюдение;
- периодичен контрол на състоянието на индивидуалните средства за
защита на населението в общините, фирмите, учрежденията и ведомствата в
област Видин;
- периодичен контрол на състоянието на колективните средства за
защита на населението в област Видин;
- създаване и поддържане на резерв от калиев йодид за населението до
40 години;
- херметизация на откритите водоизточници;
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- постоянен контрол на питейната вода, хранителните продукти и
фуражите.
ІІ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ
ОРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.
Ръководството и организацията на действията на органите за защита при
авария в АЕЦ “Козлодуй” в област Видин се осъществява от:
- щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в
област Видин – за планиране на мероприятията по защитата на населението и за
набелязване на конкретни дейности за изпълнение от държавните ведомства;
- Оперативния център/ОЦ/ към ОУ „ПБЗН” - Видин – за обмен на
информацията между ведомствата и привличане на допълнителни сили и
средства;
- изнесена в град Лом оперативна група от състава на щаба за
изпълнение на областния план за защита при бедствия в област Видин.
Силите и средствата на Единната спасителна система (ЕСС), участващи
в неотложните аварийно – възстановителни работи на територията на област
Видин са:
3. Непосредствено след възникване на бедствието:
- Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”
– Видин в състав 22 души и 13 броя специализирана техника;
- Областна дирекция на МВР – Видин в състав 22 души и 9 броя
автомобили;
- Центрове за спешна медицинска помощ в област Видин в състав 16
дежурни екипа с 16 броя линейки и реанимобили.
4. По решение на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия в област Видин – силите и средствата за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи в област Видин
са посочени в Приложение № 10 и Приложение № 11.
ІІІ.
РЕД
ЗА
УВЕДОМЯВАНЕ
НА
ОРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ЗАПЛАХА
ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ ВА РАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЯВАНЕ.
1. Оповестяването на общинските и стопанските ръководства,
органите за управление, силите за провеждане на защитни мероприятия и
населението за възникване на радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” и
указания за действие и поведение се осъществява от дежурните длъжностни
лица по мрежите от обществените далекосъобщителни оператори,
представляващи гласова телефонна услуга /телефонните и телеграфните канали
на Виваком АД, офис – Видин/ по решение на Министъра на вътрешните
работи.
По указания на същия, дежурният в „ОЦ” – Видин оповестява членовете
на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в област
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Видин, общините, организациите и ведомствата, определени за провеждане на
защитни мероприятия, и ги информира за конкретната обстановка.
Информацията за същата се получава от общините, които докладват за
обстановката и вероятния обем на защитните мероприятия.
2. При възникване на радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” сигнала за
привеждане на областния и общинските щабове за изпълнение на плановете за
защита при бедствия се получава от Оперативния дежурен в Националния
оперативен център/НОЦ/ на ГД „ПБЗН” - МВР и съдържа информация за:
- времето на възникване и характера на аварията;
- посоката на движение на радиоактивния облак;
- ограничения от мерките, предвидени в плановете за действие при
радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй”;
- обема на евакуационните мероприятия.
Силите и средствата се привеждат в готовност по решение на Областния
управител.
Силите и средствата на съответните ведомства се привеждат в готовност
веднага по разпореждане на съответните административни ръководители.
Сроковете за привеждане в готовност на силите са:
- за Областния и Общинските щабове за изпълнение на плановете за
защита при бедствия – 1 час;
- за дежурните сили от ЕСС – 5 минути;
- за силите и средствата на отделните ведомства – 2 часа;
ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ,
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
БЕДСТВИЕТО.
Мерките за защита на живота и здравето на хората и околната среда при
възникване на радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” се заключават в:
- привеждане на щабовете за изпълнение на плановете за защита при
бедствия, ведомствата и организациите от област Видин за действие при тежка
радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй”;
- изграждане на директните връзки;
- развръщане на основните и допълнителни постове за радиационно
наблюдение и извършване на същото през 2 часа;
- херметизация на водоизточниците, хранителните продукти и
фуражите;
- спиране на водоподаването в населените места, захранващи се от
открити водоизточници и осигуряване на годна питейна вода;
- при необходимост раздаване на индивидуалните средства за защита на
населението и медикаментите за йодна профилактика;
- затваряне на животните в закрити помещения;
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- развръщане на пунктовете за приемане и настаняване на евакуираното
население от първи сектор в общините Видин, Кула, Грамада, Димово и
Ружинци;
- по разпореждане на Министъра на вътрешните работи - изпращане на
оперативната група на Областния щаб за изпълнение на областния план за
защита при бедствия в град Лом;
- извършване на постоянен анализ на годността на питейната вода,
хранителните продукти и фуражите;
- привеждане в готовност на колективните средства за защита на
населението;
- информиране на населението за мерките за индивидуална защита,
лична хигиена и поведение и действие при повишен радиационен фон;
- непрекъснат медицински контрол на евакуираното и местното
население.
При изпълнение на предвидените мерки за защита на живота и
здравето на хората и на околната среда при възникване на радиационна
авария разпределението на задълженията и отговорностите на
държавните, общинските, обществените и неправителствени организации
на територията на областта е както следва:
27.Областна администрация – Видин:
- свиква заседание на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия в област Видин, на което се извършва оценка на обстановката и
при нужда се набелязват конкретни мерки за провеждане на защитни
мероприятия в област Видин;
- изготвя заповеди и разпореждания на Областния управител във връзка
с обстановката и ги изпраща до отговорните за изпълнението им ведомства,
организации и общини;
- актуализира информацията за свободните терени и сгради държавна
собственост за настаняване на евакуираното население от общините Козлодуй,
Вълчедръм и Лом и ги предоставя на общините Видин, Кула, Грамада, Димово
и Ружинци;
- извършва оценка и при необходимост изготвя искания до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет и съответните министерства за снабдяване с храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост;
28.Областно управление „ПБЗН” – Видин:
- „ОЦ” към ОУ „ПБЗН” – Видин осигурява оповестяването на органите
на изпълнителната власт в област Видин и изпълнява функциите си по
комуникациите и координирането на силите и средствата при провеждане на
неотложните аварийно възстановителни работи;
- при необходимост осигурява ръководител на място за провеждане на
превантивни или спасителни дейности;
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- организира раздаването на допълнителната дозиметрична апаратура на
допълнителните и спомагателните постове за радиационно наблюдение;
- подготвя за раздаване средствата за индивидуална защита на
служителите в управлението;
- съвместно с общините от област Видин подготвя колективните
средства за защита на населението за използването им по предназначение;
- извършва денонощно наблюдение на радиационния фон от основните
и допълнително развърнати постове за радиационно наблюдение, като
измерванията на радиационния фон се извършават през 2 часа;
- поддържа в изправност системите за оповестяване на населението при
трансгранично замърсяване;
- осигурява оперативната свръзка между органите за управление при
бедствия, аварии и катастрофи;
29.Областна дирекция на МВР – Видин:
- организира регулировъчната служба по маршрутите на евакуация на
населението от Първи сектор по маршрути № 1 и № 2;
- осигурява обществения ред и сигурност на местата за приемане и
настаняване на евакуирано население в общините Видин, Димово и Ружинци;
- осигурява обществения ред и сигурност на гражданите в пунктовете за
раздаване на индивидуални средства за защита на населението;
- взема законови мерки срещу разпространителите на злонамерени
слухове, мародерите и нарушителите на обществения ред;
- при необходимост осигурява индивидуални и колективни средства за
защита на собствените си служители.
30. Гранични полицейски участъци Видин и Брегово:
- осигурява индивидуални средства за защита на собствените си
служители;
- с постовете за радиационно наблюдение на ГКПП Видин, ГКПП
Брегово и ГКПП Кула извършва измервания на радиационния фон през 2 часа;
31.Областно пътно управление – Видин:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- осигурява проходимостта на пътищата от републиканската пътна
мрежа на територията на област Видин и с особено внимание на маршрути № 1
и № 2 за евакуиране на населението от Първи сектор;
- при необходимост, съвместно с ОД на МВР – Видин, затваря
непроходими участъци от републиканската пътна мрежа и осигурява обходни
маршрути;
32.„ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин и
“Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин осигуряват съвместно:
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- осигуряват индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- осигуряват нормалното електрозахранване на населените места на
територията на област Видин с особено внимание на районите за настаняване
на евакуирано население в общините Видин, Димово и Ружинци;
- осигуряват и поддържат в готовност аварийни екипи за своевременно
отстраняване на авариите по електрозахранването и по електропреносната
мрежа;
- поддържат резервни агрегати за действие в райони без
електрозахранване.
33. „Водоснабдяване и канализация” /„ВиК”/ – Видин:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- спира водоподаването на населените места, захранвани от открити
водоизточници;
- при необходимост извършва херметизация на резервоарите и
каптажите, захранвани от закрити водоизточници;
- следи за качеството на питейната вода, подавана за населението, от
останалата част на област Видин;
- при нужда осигурява инженерна техника и извършва ремонт на
аварирали водопроводни и канализационни съоръжения.
34.„Напоителни системи” ЕАД, ХТР – Видин:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- през поливния сезон спира подаването на вода за поливни нужди от
открити водоизточници.
35.Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Видин:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители личен състав;
- изгражда групи за пробонабиране;
- извършва контрол на питейната вода и хранителните продукти за
наличие на радиоактивни вещества чрез предвидените за целта лаборатории,
като следи границите на съдържание на радионуклидите.
- за осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии
и катастрофи към директора на РЗИ се създава съвет за медицинско
осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, който включва директорите на
лечебните заведения за болнична помощ в област Видин, на центъра за спешна
медицинска помощ и представители на областната администрация и на
общините в съответния регион;
- координира дейността на болничните заведения и екипите на Спешна
медицинска помощ;
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- осигурява допълнително медицинско обслужване и медикаменти на
евакуираното население от Първи сектор в общините Видин, Димово и
Ружинци;
- при необходимост раздава медикаментите за йодна профилактика на
населението, както и указания за тяхното използване;
- при липса на медикаменти за йодна профилактика изготвя заявка за
доставка на същите от Министерството на здравеопазването;
- осигурява раздаването на индивидуални средства за защита на
медицинския персонал и болните в медицинските заведения на територията на
област Видин;
- изготвя указания за подготовка на средствата за колективна защита на
медицинския персонал и болните в медицинските заведения на територията на
областта;
- при необходимост осигурява допълнителен леглови фонд в
болничните заведения в областта;
36. Областна дирекция по безопасност на храните – Видин:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- извършва контрол за наличие на радиоактивни вещества в
животинските храни и фуражи, като изгражда групи за пробонабиране, а
изследванията се извършват в специализирани лаборатории.
37. Областен съвет на Български червен кръст /БЧК/ – Видин:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- поддържа запас от хранителни продукти, дрехи, постелъчни
принадлежности и ги раздава на евакуираното население от Първи сектор,
разположено в общините Видин, Димово и Ружинци;
- изготвя заявки, апели и организира приемане на помощи от
населението извън района на бедствието и ги предоставя на евакуираното
население от Първи сектор, разположено в общините Видин, Димово и
Ружинци.
38. Производителна кооперация „Наркооп” – Видин и други вериги
магазини:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- осигурява и раздава бутилирана питейна вода на населението,
останало без водоснабдяване, с особено внимание на евакуираното население
от Първи сектор в общините Видин, Димово и Ружинци;
- организира херметизация на хранителните продукти в собствената си
магазинна мрежа;
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- експлоатира собствени фурни и изготвя разчети за раздаване на хляб в
малките населени места.

Местата за временно настаняване на населението от 30 километровата
зона на АЕЦ “Козлодуй” в общини на област Видин се извършва съгласно
Приложение № 2.
Местата за разполагане на силите на ЕСС от други области се определят
от кметовете на общини.
Оценката на нуждите от снабдяване с храни, вода и други от първа
необходимост и последваща за всички общини от областта се извършва от
Областна администрация – Видин под непосредственото ръководство на
заместник областния управител в зависимост от заявките от отделните общини.
Осигуряването при нужда на пострадалото население с медицински изделия и
лекарствени продукти се осъществява по решение на съвета за медицинско
осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи към директора на РЗИ – Видин.
Разчистването на пътищата и осигуряване на проходимост между
общините от област Видин се осъществява от Областно пътно управление –
Видин чрез пътноподдържащите фирми, с които има сключени договори, и се
извършва под непосредственото ръководство на директора на Областно пътно
управление - Видин.
Комуникациите, при авария в АЕЦ “Козлодуй”, между Областна
администрация – Видин, „ОЦ” към ОУ „ПБЗН” - Видин, Министъра на
вътрешните работи, съставните части на ЕСС, общините от област Видин,
област Монтана, с длъжностните лица от общините и ведомствата се
осъществяват от дежурните длъжностни лица по мрежите от обществените
далекосъобщителни оператори, представляващи гласова телефонна услуга
/телефонните и телеграфните канали на Виваком АД, офис – Видин /, чрез
мобилни телефонни връзки, радиовръзка по радиомрежата на Министерството
на вътрешните работи, Интернет.
Изграждат се преки телефонни връзки между „ОЦ” към ОУ „ПБЗН” Видин и общините от област Видин съгласно протокола за предоставяне на
телефонни връзки (кабелни чифтове и канали) от Виваком АД, офис – Видин за
нуждите на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в
област Видин.
Изграждат се пряка телефонна връзка между „ОЦ” – Видин и
оперативната група от щаба за изпълнение на областния план за защита при
бедствия в град Лом.
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Законността и реда в област Видин се осъществява от ОД на МВР –
Видин под непосредственото ръководство на директора, с особено внимание на
общините с настанено евакуирано население.
Логистиката се осъществява по решение на щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия в област Видин, след уточняване на
недостига от материали, транспорт, съоръжения и продукти, след заявка от
кметовете на общините под непосредственото ръководство на заместник
областния управител.
При необходимост от допълнителни транспортни средства в област
Видин същите се осигуряват от заместник областния управител.
Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната
помощ за населението на територията на област Видин се осъществява съгласно
Регионалния план за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и
катастрофи в област Видин.
Възстановяването на услугите и инфраструктурата на област Видин се
осъществява под ръководството на заместник областния управител от органите на:
Областно пътно управление – Видин – за пътната
инфраструктура и разрушени мостови съоръжения;
„ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин
и “Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин осигуряват съвместно – за възстановяване на
електрозахранването;
“В и К” – Видин – за възстановяване на водоснабдителните и
канализационни системи;
Виваком АД, офис – Видин – за възстановяване на
телефонните комуникации;
Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.
При първоначалния етап след аварията пострадалото население се
осигурява от резервите на общините и областните структури под
непосредственото ръководство на заместник областния управител, а при
необходимост се изготвят заявки за осигуряване на неотложна помощ до
министерствата и Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет.
Прилагане, преглед и актуализация на плана на област Видин.
Плана за защита при авария в АЕЦ “Козлодуй” се прилага при
възникване на такава с Решение на Министерски съвет.
Заместник областния управител и членовете на щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия в област Видин са отговорни за
извършването на преглед и за усвояването на плана.
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Плана се раздава на имащите отношение по неговото изпълнение срещу
подпис, които са длъжни при промяна на структури, сили и средства от
съответните ведомства да представят актуална информация на заместник
областния управител.
Актуализирането на плана се извършва веднъж годишно по
разпореждане на областния управител.
V. Финансово осигуряване на плана:
Финансовото осигуряване на плана се осъществява от:
- бюджета на Областна администрация – Видин;
- бюджетите на съответните ведомства, имащи отношение към
изпълнението на плана;
- републиканския бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение № 1 Схема за радиационен контрол и настаняване на
евакуирано население в облас8т Видин при авария в АЕЦ „Козлодуй“;
2.Приложение № 2 Разчет за евакуация на населението от Първи сектор –
30 километрова зона при авария в АЕЦ „Козлодуй”;
3.Приложение № 3 План за пробонабиране при възникване на
трансграничен пренос на радиоактивни и химически вещества на територията
на област Видин
4.Приложение № 4 Разчет за осигуреността на населението от област
Видин с калиев йодид за йодна профилактика при радиационна авария;
5.Приложение № 5 Инструкция за употреба на йодни таблетки;
6.Приложение № 6 Разчетза укриване на населението от област Видин в
колективни средства за защита;
7.Приложение № 7 Постове за радиационно наблюдение и оповестяване в
област Видин;
8.Приложение № 8 Граници на съдържание на радионуклиди в храните;
9.Приложение № 9 Разчет за укриване на населението от област Видин
в колективни средства за защита;
10.Приложение № 10 Разчет за осигуреността на населението в област
Видин с индивидуални средства за защита;
11.Приложение № 11 Правила за поведение и действие при радиоактивно
замърсяване.
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Приложение № 11
ПРАВИЛА
ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
При възникване на радиационна авария населението ще бъде
информирано чрез средствата за масова информация.
Още в първите минути след съобщението без паника е необходимо да се
предприемат действия, целящи защитата от евентуално облъчване.
1. Не бива да се напуска дома освен при крайна необходимост.
2. Да се диша предимно през носа през навлажнена кърпа, особено при
запрашен въздух.
3. Прозорците на обитаемите помещения да се държат затворени и по
възможност уплътнени с подръчни материали. Проветряването да се извършва
в тихо време, без да става течение.
4. Децата да стоят в къщи и да не играят с пясък, в запрашени места, на
тревните площи или на снега и с домашни животни.
5. При влизане в обитаваните помещения задължително да се свалят
обувките и връхните дрехи.
6. Жилището да не се мете, а да се почиства с влажна кърпа. При
използване на прахосмукачка изходящата струя да се филтрира през мокра
кърпа.
7. Да се спазва висока лична хигиена: често миене на ръцете, по
възможност ежедневно да се взима душ и смяна на личното бельо.
8. По-често да се перат дрехите, бельото и чаршафите, като сушенето да
става в закрити помещения.
9. От жилището да не се излиза без защитни средства за дихателните
органи.
10.Пешеходните пътеки, тротоарите и алеите да се напръскват и измиват
редовно.
11.Да се избягва движението по тревните площи, както и къпането и
миенето в открити водоеми и басейни.
12.Храненето да става в закрити помещения.
13.Да не се консумират храни, за които е обявена временна забрана –
листникови зеленчуци, мляко и млечни продукти.
14.Да се консумира мляко на прах.
15.Да се консумират консервирани храни и бутилирани течности.
16.Хранителните продукти, които търпят измиване да се готвят след
обилно и продължително промиване с вода.
17.Плодовете и зеленчуците да се измиват обилно с вода преди
консумация.
18.Животните да не се извеждат на паша при радиоактивното
замърсяване, а да се хранят с концентриран фураж.
19.Водопоят им да става само от закрити водоизточници.
63

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ
НА ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, СВЪРЗАНИ
С ОТДЕЛЯНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА
В ОБЛАСТ ВИДИН
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І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕ НА
ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА.
1. Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от
възникване на промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични
вещества:
- изготвяне на аварийни планове от собствениците за действие при
възникване на авария, свързана с отделяне на токсични вещества;
- ежегоден контрол от специализирани комисии на състоянието на
оборудването и отчета на съхраняваните вещества в обектите;
- адекватно взаимодействие между органите, осигуряващи защитата на
населението при възникване на такива аварии;
- провеждане на мероприятия от собствениците на обектите за
снижаване на степента на риска от аварии;
- създаване на резерв от индивидуални средства за защита на
населението.
2. Възстановяване / изграждане на съоръжения – държавна
собственост.
Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или
изграждане са:
- обекти, имащи отношение по защитата на населението;
- обекти, които при разрушение могат да предизвикат вторично огнище
на поражение.
На територията на област Видин няма такива обекти.
3. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално
опасни обекти и съоръжения, имащи отношение върху повече от една
община.
На територията на област Видин има 2 обекта, отделящи токсични
вещества при авария, които да засегнат повече от една община – Петролен
терминал на „ОМВ – България” ЕООД и завод “Миджур” на “Видекс” АД в с.
Горни Лом, община Чупрене.
4. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на
органите за управление, силите за реагиране и населението.
При аварии в обекти, свързани с отделяне на токсични вещества,
собственикът на обекта информира за аварията Оперативния център/ОЦ/ на ОУ
„ПБЗН” – Видин, ОД на МВР – Видин и ЦСМП – Видин.
Към момента на територията на област Видин няма изградена система за
оповестяване на населението при авария в обекти, свързани с отделяне на
токсични вещества.
5. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.
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Обучението на органите за управление, силите за реагиране и
населението се извършва чрез:
- учебни сборове и щабни тренировки – по план на съответните
ръководители на държавни ведомства;
- средствата за масова информация;
- задължителни учебни програми на силите за реагиране – по техен план;
- програми, утвърдени от Министъра на образованието, за обучение на
учащите се.
6. Дейности за намаляване на риска.
Дейностите за намаляване на риска се заключават в:
- периодичен контрол и проверки на потенциално опасните обекти в
областта;
- провеждане на заседания на щабовете за изпълнение на плановете за
защита при бедствия в областта и общините, на които се разглежда актуалното
състояние на потенциално опасните обекти;
- изграждане на инженерни съоръжения, намаляващи последиците при
възникване на природни бедствия;
ІІ.
ВЗАИМЕДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ
ОРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ:
Ръководството и организацията на действията на органите за защита при
бедствия в област Видин се осъществява от:
- щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в
област Видин – за планиране на мероприятията по защитата на населението и за
набелязване на конкретни дейности за изпълнение от държавните ведомства;
- „ОЦ” към ОУ „ПБЗН” - Видин – за обмен на информацията между
ведомствата и привличане на допълнителни сили и средства;
- ръководителя на място – за непосредственото ръководство на
спасителните работи в районите на бедствие.
Силите и средствата на Единната спасителна система (ЕСС), участващи
в спасителните и неотложните аварийно – възстановителни работи на
територията на област Видин са:
5. Непосредствено след възникване на бедствието:
- Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”
– Видин в състав 22 души и 13 броя специализирана техника;
- Областна дирекция на МВР – Видин в състав 22 души и 9 броя
автомобили;
- Центрове за спешна медицинска помощ в област Видин в състав 16
дежурни екипа с 16 броя линейки и реанимобили.
6. По решение на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия в област Видин – силите и средствата за провеждане на
неотложни аварийно възстановителни работи в област Видин.
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ІІІ.
РЕД
ЗА
УВЕДОМЯВАНЕ
НА
ОРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ЗАПЛАХА
ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ.
Уведомяването на органите на изпълнителната власт в област Видин при
опасност или при възникване на бедствие се извършва от Оперативния център
към ОУ „ПБЗН” - Видин, който изпълнява следните дейности:
5. При предупреждение за потенциална възможност от възникване на
бедствия дейностите се реализират при подадено предупреждение от
Оперативен дежурен на Националния оперативен център на ГД „ПБЗН” - МВР
или от териториалните структури на държавните органи и организации,
юридически и физически лица:
- Докладва на началника на група „ОЦ”/началника на ОУ „ПБЗН” Видин/ за полученото предупреждение;
- Препраща информацията до:
› Областния управител;
› група “СД” към ОУ „ПБЗН”;
› “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР /при постъпване на информацията от
териториалните структури на държавните органи и организации, юридически и
физически лица/;
› ОД на МВР – Видин;
› РЗИ – Видин.
- Изготвя предупреждение с конкретни указания за изпълнение на
мероприятия, съгласувано с началника на група „ОЦ";
- Актуализира списъка на адресатите, съгласувано с началника на
група „ОЦ”;
- След съгласуване с началника на ОУ „ПБЗН” - Видин:
› Изпраща предупреждение до кметовете на общини в област Видин,
териториалните структури на министерства и ведомства в зависимост от
вида на предупреждението и утвърдения списък на адресатите.
› Изпраща в “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР доклад за извършените
дейности, по факс и e-mail и докладва по телефона на Оперативния дежурен.
6. При оповестяване при бедствия:
А. При получаване на сигнал за инцидент от съответния РЦ – 112
дежурният в „ОЦ”:
- Връща информация в РЦ-112 за приемане на инцидента.
- Предоставя незабавно сили от дежурната група.
- Поддържа връзка с ръководителя на дежурната група, или
ръководителя на място.

Б. При получено съобщение от “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР дежурният
в „ОЦ”:
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- Информира началника на група „ОЦ";.
- Оповестява група „СД”.
- Оповестява основните съставни части на ЕСС в областта.
- Препраща съобщението до общината (общините) имащи отношение.
- Актуализира списъка на адресатите от ЕСС за получаване на
съобщението.
- При получаване на допълнителна информация по развитието на
събитието я докладва незабавно на началника на група „ОЦ".
- След съгласуване с началника на ОУ „ПБЗН” - Видин:
› Изпраща съобщението до адресатите от ЕСС.
› Оповестява служителите от управлението по утвърден от началника
списък.
› Изпраща съобщението и мерките по защита на населението по факс,
e-mail и осъществява задължителен контрол по телефона за получаване на
информацията.
В. При получено съобщение от граждани, дежурни в териториални
структури на министерства и ведомства, дежурни по Областен и Общински
съвети за сигурност и управление при кризи и други, които постъпват в „ОЦ”
към ОУ „ПБЗН” – Видин:
- Докладва незабавно на Оперативен дежурен в “НОЦ” на ГД „ПБЗН” МВР.
- Препраща съобщението до:
› Областния управител;
› Общината (общините), когато не е получено от там.
- Информира началника на група „ОЦ";
- Оповестява дежурната група на “СД”.
- Оповестява основните съставни части на ЕСС в областта.
- Актуализира списъка на адресатите за получаване на съобщението.
- При получаване на информация по събитието я докладва незабавно
на началника на група „ОЦ".
- След съгласуване с началника на ОУ ПБЗН” - Видин:
› Изпраща съобщението до адресатите от ЕСС;
› Изпраща мерките за защита на населението до адресатите от ЕСС;
› Оповестява служителите от управлението по утвърден от началника
списък;
› изпраща съобщението и мерките за защита на населението по факс,
e-mail и осъществява задължителен контрол по телефона за получаване на
информацията.
ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ,
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ.
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Мерките за защита на живота и здравето на хората и околната среда при
възникване на промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества
се заключават в:
1. осигуряване на актуална информация за вида и размера на аварията;
2. осигуряване на актуална метеорологична справка за температурата
на въздуха, посоката и скоростта на вятъра за анализиране на възможните
поражения върху съседни обекти, жилищни райони и населени места;
7. своевременен експресен анализ на отделяните токсични вещества;
8. създаване на групировка от сили и средства за локализиране и
отстраняване на аварията;
9. при необходимост временно извеждане на населението от районите
на аварията и районите на разпространение на токсичните вещества;
10. своевременно информиране на населението за вида и характера на
възникналата авария;
11. при необходимост раздаване на индивидуални средства за защита
на населението на работниците от обекта, в който е възникнала аварията, и на
населението в застрашените райони;
12. при необходимост извършване на дегазация на района;
13. провеждане на мероприятия по недопускане на възникването на
вторични огнища на поражения;
14. ежегоден контрол на състоянието и отчета на радиоактивните
изотопи, вградени в различните прибори и апаратури;
15. инструктиране на работещите с такива уреди за мерките за
безопасност за работа с тях и при възникване на механична повреда (счупване)
или пожар;
16. повишаване на системата за защита на тези уреди от механични
повреди и пожар.
При изпълнение на предвидените мерки за защита на живота и
здравето на хората и на околната среда при възникване на авария,
свързана с отделяне на токсични вещества, разпределението на
задълженията
и
отговорностите
на
държавните,
общинските,
обществените и неправителствени организации на територията на
областта е както следва:
39.Областна администрация – Видин:
- свиква заседание на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия в област Видин, на което се извършва оценка на щетите и при
нужда се набелязват конкретни мерки за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно възстановителни работи при засегнати повече от една
община;
- изготвя заповеди и разпореждания на Областния управител във връзка
с обстановката и ги изпраща до отговорните за изпълнението им ведомства,
организации и общини;
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- при необходимост Областният управител на област Видин разпорежда
и координира временно извеждане на населението от засегнатите райони от
една община в друга община на област Видин.
40.Областно управление „ПБЗН” – Видин:
- „ОЦ” към ОУ „ПБЗН” – Видин осигурява оповестяването на органите
на изпълнителната власт в област Видин и изпълнява функциите си по
комуникациите и координирането на силите и средствата при провеждане на
спасителните и неотложните аварийно възстановителни работи;
- осигурява ръководител на място за провеждане на превантивни или
спасителни дейности в пострадалия район (райони);
- извършва замервания на въздуха за наличие на токсични вещества в
населените места в близост до обекта, в който е аварията;
- оповестява застрашеното население за възникналата опасност с
мобилни средства;
- извършва денонощно наблюдение на радиационния фон от 11
стационарни пункта;
- осигурява оперативната свръзка между органите за управление при
бедствия, аварии и катастрофи;
- организира пожарогасенето в засегнатия район или обект;
- при необходимост доставя тежка инженерна техника от ОУ „ПБЗН” –
Монтана за ликвидиране на последствията от аварията.
41.Областна дирекция на МВР – Видин:
- отцепва застрашените райони или пътни участъци – при катастрофа
или авария на моторни превозни средства, превозващи токсични вещества;
- организирано извежда на безопасно място хора и животни от
застрашените райони;
- оказва първа помощ на пострадалите;
- оказва съдействие на специализираните органи при извършване на
спасителни работи и ликвидиране последствията при природни и други бедствия;
- организира регулировъчната служба по маршрутите за въвеждане на
силите и извеждането на населението;
- взема законови мерки срещу разпространителите на злонамерени
слухове, мародерите и нарушителите на обществения ред.
42. Гранични полицейски участъци Видин и Брегово:
- при авария в Петролна база на „ОМВ – България” ЕООД спират
корабоплаването по река Дунав в участъка на терминала;
- следят за изтичане на петролни замърсявания в река Дунав.
43.Областно пътно управление – Видин:
- осигурява проходимостта на пътищата от републиканската пътна
мрежа на територията на област Видин и в района на аварията;

70

- при необходимост, съвместно с ОД на МВР – Видин, затваря
участъци от републиканската пътна мрежа, засегнати от аварията, и осигурява
обходни маршрути;
- след локализиране на авария с моторни превозни средства,
превозващи токсични вещества, осигурява нормалното движение по затворения
участък.
44. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин
и “Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин осигуряват съвместно:
- при необходимост прекъсват електрозахранването в района на обекта,
в който е възникнала аварията;
- при необходимост осигуряват допълнително електрозахранване на
работещите в огнището на поражение аварийни екипи.
45. „Водоснабдяване и канализация” /„ВиК”/ – Видин осигурява
необходимите допълнителни количества вода на органите на ОУ „ПБЗН” –
Видин;
46. Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Видин:
- извършва токсикологични изследвания на пострадалите и на
работещите екипи в района на аварията;
- поддържа екипи за извършване на пробонабиране на територията на
областта, а при невъзможност за изследвания, изпращат пробите в други
лаборатории на Министерството на здравеопазването.
- за осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии
и катастрофи към директора на РЗИ се създава съвет за медицинско
осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, който включва директорите на
лечебните заведения за болнична помощ в област Видин, на центъра за спешна
медицинска помощ и представители на областната администрация и на
общините в съответния регион;
- координира дейността на болничните заведения и екипите на спешна
помощ при транспортирането, настаняването и лечението на пострадалите при
аварията в съответните лечебни заведения;
47.Дирекция „Морска администрация” – представителство Видин
при авария в Петролен терминал на „ОМВ – България” ЕООД спира
корабоплаването по река Дунав между км. 789 и км. 780 чрез собствениците на
кораби, намиращи се в близост до мястото на аварията.
Не се налага временно настаняване на населението от една община в
друга община на област Видин.
Местата за разполагане на силите на ЕСС от други области се определят
в зависимост от вида и мястото на аварията и ангажираните съставни части на
ЕСС.
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Разчистването на пътищата и осигуряване на проходимост между две и
повече бедстващи общини се осъществява от Областно пътно управление –
Видин чрез пътноподдържащите фирми, с които има сключени договори, и се
извършва под непосредственото ръководство на директора на Областно пътно
управление.
Комуникациите при аварии, свързани с отделяне на токсични вещества,
между Областна администрация – Видин, „ОЦ”, Министъра на вътрешните
работи, съставните части на ЕСС, общините от област Видин, област Монтана,
с длъжностните лица от общините и ведомствата се осъществяват от дежурните
длъжностни лица по мрежите от обществените далекосъобщителни оператори,
представляващи гласова телефонна услуга /телефонните и телеграфните канали
на Виваком АД, офис – Видин/, чрез мобилни телефонни връзки, радиовръзка
по радиомрежата на Министерството на вътрешните работи, Интернет.
Законността и реда при повече от една бедстващи общини се
осъществява от ОД на МВР – Видин под непосредственото ръководство на
директора.
Логистика при повече от една бедстващи общини се осъществява по
решение на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в
област Видин, след уточняване на недостига от материали, транспорт,
съоръжения и продукти и след заявка от кметовете на общините, под
непосредственото ръководство на заместник областния управител.
При необходимост от допълнителни транспортни средства при повече от
една бедстваща община същите се осигуряват от заместник областния
управител.
Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната
помощ за населението на територията на повече от една община се осъществява
съгласно Регионалния план за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и
катастрофи в област Видин.
Възстановяването на услугите и инфраструктурата на област Видин се
осъществява, под ръководството на заместник областния управител, от
органите на:
- Областно пътно управление – Видин – за пътната инфраструктура и
разрушени мостови съоръжения;
- „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин и
“Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин – за възстановяване на електрозахранването в пострадалите
райони;
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- “В и К” – Видин – за възстановяване на водоснабдителните и
канализационни системи в пострадалите райони;
- Виваком АД, офис – Видин – за възстановяване на телефонните
комуникации;
Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.
При първоначалния етап на бедствието пострадалото население се
осигурява от резервите на общините и областните структури под
непосредственото ръководство на заместник областния управител, а при
необходимост се изготвят заявки за осигуряване на неотложна помощ до
министерствата и Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет.
Прилагане, преглед и актуализация на плана на област Видин.
Плана се прилага при възникване на авария, свързана с отделяне на
токсични вещества, със заповед на областния управител, когато има
разрушения и пострадало население в повече от една община в област Видин.
Заместник областния управител и членовете на щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия в област Видин са отговорни за
извършването на преглед и за усвояването на плана.
Плана се раздава на имащите отношение по неговото изпълнение срещу
подпис, които са длъжни при промяна на структури, сили и средства от
съответните ведомства да представят актуална информация на заместник
областния управител.
Актуализирането на плана се извършва веднъж годишно по
разпореждане на областния управител.
V. Финансово осигуряване на плана:
Финансовото осигуряване на плана се осъществява от:
- бюджета на Областна администрация – Видин;
- бюджетите на съответните ведомства, имащи отношение към
изпълнението на плана;
- републиканския бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 Схема на разположение на обектите с промишлено
отровни вещества;
2. Приложение № 2 Правила за поведение и действие при авария с
изтичане на промишлени отровни вещества.
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Приложение № 2
ПРАВИЛА
ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИЯ С ИЗТИЧАНЕ НА
ПРОМИШЛЕНИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА

1. При получаване на сигнал от органите на МВР, запазете
самообладание и предайте за опасността на хората около вас;
2. Ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и
отдушниците, закрепете към тях мокри одеала, завеси и др. При възможност,
заемете горните етажи на сградата;
3. Пригответе си противогаза, а ако нямате - намокрете марлена
превръзка, кърпа или хавлия;
4. Ако се намирате на открито, напуснете заразения район, като се
движите перпендикулярно на посоката на вятъра;
5. Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по
най-късия път и излезте извън заразения район;
6. Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете
изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е на
пострадалите да се даде топло мляко и минерална вода;
7. При излизане от заразения район, махнете и проветрете дрехите си,
преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и
очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи;
8. При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на
аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с
влажна кърпа;
9. Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и
отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете
ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи;
10. Не извеждайте на паша животните в заразените райони.
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ЧАСТ ПЕТА

ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ,
ОБЛЕДЯВАНИЯ И СВЛАЧИЩА
В ОБЛАСТ ВИДИН
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І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СНЕГОНАВЯВАНИЯ, ОБЛЕДЯВАНИЯ И
СВЛАЧИЩА:
І-1. Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от
снегонавявания:
- навременно изготвяне на договори за снегопочистване на
републиканската и общинските пътни мрежи с фирми за пътно поддържане;
- изготвяне на оперативни планове от пътно поддържащите фирми за
действие при обилен снеговалеж и силни ветрове;
- създаване на запаси от пясък и сол на определени депа за обработка
на пътната настилка при снегонавявания и заледявания;
- проверка и подготовка на техниката, предвидена за почистване и
опесъчаване на републиканската и общинските пътни мрежи;
- въвеждане на денонощно дежурство в Областно пътно управление –
Видин, в пътноподдържащите фирми и в кантоните и депата, определени в
оперативния план;
- създаване на минимален резерв от хранителни продукти от
Производителна кооперация „Наркооп” – Видин в малките населени места.
І-2. Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от
обледявания:
- поддържане в готовност на технически групи и техника за бързо
отстраняване на повреди по електропреносната мрежа от електроснабдителните
дружества – „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин и
“Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин;
- поддържане
в
изправност
на
агрегатите
за
аварийно
електрозахранване на МБАЛ „Света Петка” АД – град Видин, МБАЛ
„Белоградчик” – ЕООД – град Белоградчик и помпена станция КОС на „В и К”
– Видин;
- осигуряване на необходимия запас от проводници, изолатори,
стълбове и трансформатори от електроразпределителните дружества на
територията на областта;
І-3. Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от
свлачища:
- изучаване и картотекиране на свлачищата на територията на
областта – Приложение № 2;
- извършване на геодезически измервания и определяне скоростта и
посоката им на движение;
- строителна забрана за изграждане на жилищни, селскостопански и
технически постройки и комунално-енергийни мрежи в районите на
свлачищата;
- при необходимост укрепване на свлачища чрез извършване на
строително укрепващи дейности;
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1. Възстановяване / изграждане на съоръжения – държавна
собственост.
Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или
изграждане са:
- обекти, имащи отношение по защитата на населението;
- обекти, които при разрушение могат да предизвикат вторично огнище
на поражение;
В област Видин такива обекти са:
- пътища и мостови съоръжения от републиканската пътна мрежа;
2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни
обекти и съоръжения, имащи отношение върху повече от една община.
За състоянието на обектите държавна собственост, пострадали при
снегонавявания, обледявания и свлачища, и представляващи след първоначален
оглед потенциална опасност за населението, се изготвят експертизи по
разпореждане на заместник областния управител на област Видин.
3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване
на органите за управление, силите за реагиране и населението.
При снегонавявания и обледявания информацията за състоянието на
републиканската пътна мрежа се подава от Областно пътно управление –
Видин, от районните пътни служби и кантони.
4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.
Обучението на органите за управление, силите за реагиране и
населението се извършва чрез:
- учебни сборове и щабни тренировки – по план на съответните
ръководители на държавни ведомства;
- средствата за масова информация;
- задължителни учебни програми на силите за реагиране – по техен план;
- програми, утвърдени от Министъра на образованието, за обучение на
учащите се.
5. Дейности за намаляване на риска.
Дейностите за намаляване на риска се заключават в:
- периодичен контрол и проверки на потенциално опасните обекти в
областта;
- провеждане на заседания на щабовете за изпълнение на плановете за
защита при бедствия в областта и общините, на които се разглеждат актуалните
състояния на потенциално опасните обекти;
- изграждане на инженерни съоръжения, намаляващи последиците при
възникване на природни бедствия (минерализовани ивици, горски пътища и
др.);
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ІІ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ
ОРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.
Ръководството и организацията на действията на органите за защита при
бедствия в област Видин се осъществява от:
- щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в
област Видин – за планиране на мероприятията по защитата на населението и за
набелязване на конкретни дейности за изпълнение от държавните ведомства;
- Оперативния център /ОЦ/ към ОУ „ПБЗН” - Видин – за обмен на
информацията между ведомствата и привличане на допълнителни сили и
средства;
- ръководителя на място – за непосредственото ръководство на
спасителните работи в районите на бедствие.
Силите и средствата на Единната спасителна система (ЕСС), участващи
в спасителните и неотложните аварийно – възстановителни работи на
територията на област Видин са:
7. Непосредствено след възникване на бедствието:
Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” –
Видин в състав 22 души и 13 броя специализирана техника;
- Областна дирекция на МВР – Видин в състав 22 души и 9 броя
автомобили;
- Центрове за спешна медицинска помощ в област Видин в състав 16
дежурни екипа с 16 броя линейки и реанимобили.
8. По решение на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия в област Видин – силите и средствата за провеждане на
неотложните аварийно възстановителни работи в област Видин са
посочени в Приложение № 7 и Приложение № 8.
ІІІ.
РЕД
ЗА
УВЕДОМЯВАНЕ
НА
ОРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ЗАПЛАХА
ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ:
Уведомяването на органите на изпълнителната власт в област Видин при
опасност или при възникване на бедствие се извършва от „ОЦ” – Видин, който
изпълнява следните дейности:
17.При предупреждение за потенциална възможност от възникване на
бедствия дейностите се реализират при подадено предупреждение от
Оперативен дежурен на Националния оперативен център /НОЦ/ на ГД „ПБЗН”
- МВР, или от териториалните структури на държавните органи и организации,
юридически и физически лица:
- Докладва на началника на група „ОЦ" /началника на ОУ „ПБЗН” Видин/ за полученото предупреждение;
- Препраща информацията до:
› Областния управител;
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› група “СД”;
› “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР /при постъпване на информацията от
териториалните структури на държавните орган и организации, юридически и
физически лица/;
› ОД на МВР – Видин;
› РЗИ – Видин;
- Изготвя предупреждение с конкретни указания за изпълнение на
мероприятия, съгласувано с началника на група „ОЦ";
- Актуализира списък на адресатите, съгласувано с началника на група
„ОЦ”;
- След съгласуване с началника на ОУ „ПБЗН” - Видин:
› Изпраща предупреждение до кметовете на общини в област Видин,
териториални структури на министерства и ведомства в зависимост от
вида на предупреждението и утвърдения списък на адресатите.
› Изпраща в “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР донесение за извършените
дейности, по факс и e-mail и докладва по телефона на Оперативния дежурен.
18.При оповестяване при бедствия:
А/ При получаване на сигнал за инцидент от съответния РЦ – 112
дежурният в „ОЦ”:
- Връща информация в РЦ-112 за приемане на инцидента;
- Предоставя незабавно сили от дежурната група;
- Поддържа връзка с ръководителя на дежурната група, или
ръководителя на място.

Б/ При получено съобщение от “НОЦ” на ГД „ПБЗН” – МВР, дежурният
в „ОЦ”:
- Информира началника на група „ОЦ";
- Оповестява група „СД”;
- Оповестява основните съставни части на ЕСС в областта;
- Препраща съобщението до общината (общините) имащи отношение;
- Актуализира списъка на адресатите от ЕСС за получаване на
съобщението;
- При получаване на допълнителна информация по развитието на
събитието я докладва незабавно на началника на група „ОЦ";
- Докладва извършените дейности на началника на група „ОЦ";
- След съгласуване с началника на ОУ „ПБЗН” - Видин:
› Изпраща съобщението до адресатите от ЕСС;
› Оповестява служителите от управлението по утвърден от началника
списък.
› Изпраща съобщението и мерките по защита на населението по факс,
e-mail и осъществява задължителен контрол по телефона за получаване на
информацията.
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В/ При получено съобщение от граждани, дежурни в териториални
структури на министерства и ведомства, дежурни по Областен и Общински
съвети за сигурност и управление при кризи и други, които постъпват в „ОЦ”
на ОУ „ПБЗН” – Видин:
- Докладва незабавно на Оперативен дежурен в “НОЦ” на ГД „ПБЗН”
– МВР;
- Препраща съобщението до:
› Областния управител;
› Общината (общините), когато не е получено от там;
- Информира началника на група „ОЦ";
- Оповестява дежурната група “СД”;
- Оповестява основните съставни части на ЕСС в областта;
- Актуализира списъка на адресатите за получаване на съобщението;
- При получаване на информация по събитието я докладва незабавно
на началника на група ОЦ";
- След съгласуване с началника на ОУ „ПБЗН” - Видин:
› Изпраща съобщението до адресатите от ЕСС;
› Изпраща мерките за защита на населението до адресатите от ЕСС;
› Оповестява служителите от управлението по утвърден от началника
списък;
› изпраща съобщението и мерките за защита на населението по факс,
e-mail и осъществява задължителен контрол по телефона за получаване на
информацията.
ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ,
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
БЕДСТВИЕТО.
ІV-1. Мерките за защита на живота и здравето на хората и на
околната среда при снегонавявания и обледявания:
Мерките за защита на живота и здравето на хората и на околната среда
при възникване на снегонавявания и обледявания ежегодно се разискват на
заседание на щабовете за изпълнение на плановете за защита на населението в
област Видин и в общините, на които се набелязват мерки за недопускане на
кризисни ситуации през зимния сезон. Мерките се заключават в:
- осигуряване на допълнителна техника за снегопочистване на
основните пътни артерии, с особено внимание на пътищата от І и ІІ клас;
- осигуряване на допълнителна техника за извличане на закъсали
тежкотоварни автомобили;
- затваряне на непроходимите пътни участъци до разчистването им;
- изготвяне на заявка и доставка на тежка верижна техника от група
„СД” – Монтана, необходима за извозване на болни, родилки и подлежащи на
хемодиализа до най-близките медицински заведения и за доставка на най80

необходими хранителни продукти на изолирани при снегонавявания населени
места;
- подпомагане с инженерна техника на аварийните екипи на
електроснабдителните дружества и „В и К” – Видин за извършване на спешни
ремонти по енергийната и водоснабдителната мрежа;
- постоянно информиране на населението за състоянието на пътната
мрежа и хода на дейностите по ремонта по енергийната и водоснабдителната
мрежа;
ІV-2. Мерките за защита на живота и здравето на хората и на
околната среда при свлачища:
От картотекираните 66 свлачища на територията на област Видин само
34 представляват непосредствена опасност за жилищни сгради и инженерни
съоръжения. Останалите 32 са в горски фонд и земеделски земи и не
представляват непосредствена опасност за живота на хората.
Мерките за защита на живота и здравето на хората и на околната среда
при активизиране на свлачища се заключават в:
- извеждане на населението от района на свлачището и настаняването
му в безопасен район;
- спиране на движението на моторни превозни средства през района на
свлачището и осигуряване на обходен маршрут от органите на Областно пътно
управление – Видин и ОД на МВР – Видин;
- изготвяне на техническа документация и набелязване на мерки за
укрепване на свлачището.
При изпълнение на предвидените мерки за защита на живота и
здравето на хората и на околната среда при възникване на бедствие
разпределението на задълженията и отговорностите на държавните,
общинските, обществените и неправителствени организации на
територията на областта е както следва:
ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЕНЯВАНИЯ.
48.Областна администрация – Видин:
- свиква заседание на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия в област Видин, на което се извършва оценка на щетите и при
нужда се набелязват конкретни мерки за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно възстановителни работи при засегнати повече от една
община;
- изготвя заповеди и разпореждания на Областния управител във връзка
с обстановката и ги изпраща до отговорните за изпълнението им ведомства,
организации и общини;
- извършва оценка и при необходимост изготвя искания до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
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Министерски съвет и съответните министерства за снабдяване с храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и
последваща, при повече от една бедстващи общини;
49.Областно управление „ПБЗН” – Видин:
- „ОЦ” – Видин осигурява оповестяването на органите на
изпълнителната власт в област Видин и изпълнява функциите си по
комуникациите и координирането на силите и средствата при провеждане на
неотложните аварийно възстановителни работи;
- осигурява ръководител на място за провеждане на превантивни или
спасителни дейности в пострадалия район (райони);
- осигурява оперативната свръзка между органите за управление при
бедствия, аварии и катастрофи;
- при необходимост доставя тежка инженерна техника от ОУ „ПБЗН” –
Монтана за ликвидиране на последствията от снегонавяването или
обледяването.
50.Областна дирекция на МВР – Видин:
- осигурява движението по републиканската и общински пътни мрежи,
чрез контрол на пътно поддържащите фирми и водачите на товарни
автомобили;
- съвместно с Областно пътно управление – Видин затварят
непроходимите участъци от пътната мрежа до нейното почистване и
пренасочват трафика по обходни проходими маршрути;
51.Областно пътно управление – Видин:
- осигурява допълнителна техника (роторни снегорини) за почистване
на републиканската пътна мрежа;
- чрез пътноподдържащите фирми организира изтеглянето на закъсали
автомобили до най-близката отбивка;
- съвместно с ОД на МВР – Видин затварят непроходимите участъци от
пътната мрежа до нейното почистване и пренасочват трафика по обходни
проходими маршрути;
52. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин и
“Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин осигуряват съвместно:
- извършват ремонт на аварирали далекопроводи, трафопостове и
подстанции;
- осигуряват с предимство електрозахранването на социалните и
медицинските учреждения;
- поддържат в готовност резервни агрегати за действие в райони без
електрозахранване.
53. „Водоснабдяване и канализация” /„ВиК”/ – Видин:
- извършва ремонти на аварирали помпени станции и собствени
далекопроводи;
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- поддържат в готовност агрегатите за аварийно електрозахранване на
помпена станция КОС – Видин;
- при нужда осигурява инженерна техника и извършва ремонт на
аварирали водопроводни и канализационни съоръжения;
54.Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Видин:
- за осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии
и катастрофи към директора на РЗИ се създава съвет за медицинско
осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, който включва директорите на
лечебните заведения за болнична помощ в област Видин, на центъра за спешна
медицинска помощ и представители на областната администрация и на
общините в съответния регион;
- координира дейността на болничните заведения при извънредни
ситуации;
- води на отчет подлежащите на хемодиализа и родилки;
- организира взаимодействието между двете болнични заведения на
територията на област Видин – МБАЛ „Света Петка” АД – град Видин и МБАЛ
„Белоградчик” – ЕООД – град Белоградчик – с кметовете на кметства, в които
живеят хора, нуждаещи се от медицински грижи, и с пътноподдържащите
фирми, с цел своевременно оказване на медицинска помощ.

55.Производителна кооперация „Наркооп” – Видин и други вериги
магазини:
- поддържа минимален резерв от хранителни продукти в собствената си
магазинна мрежа в малките населени места;
- експлоатира собствени фурни и изготвя разчети за раздаване на хляб
при бедствия в малките населени места.
ПРИ АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА:
1. Областно управление „ПБЗН” – Видин:
- „ОЦ” – Видин осигурява оповестяването на органите на
изпълнителната власт в област Видин и изпълнява функциите си по
комуникациите и координирането на силите и средствата при провеждане на
неотложните аварийно възстановителни работи;
- осигурява ръководител на място за провеждане на превантивни или
спасителни дейности в пострадалия район (райони);
- чрез дежурните по ОбСС и дежурния в Областно пътно управление
събира и обобщава информацията за активизирани свлачища на територията на
областта и я предоставя на Областния управител на област Видин;
- поради липса на органи на „Геозащита” на територията на областта
води отчет на свлачищата;
2. Областна дирекция на МВР – Видин:
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- при опасност от срутване или нарушаване на комунално енергийни
мрежи от активизирало се свлачище ограничава преминаването на хора и
техника през него;
- съвместно с Областно пътно управление – Видин, затварят
непроходимите участъци от пътната мрежа, дължащи се на активизирало се
свлачище до нейното почистване и пренасочват трафика по обходни проходими
маршрути.
3. Областно пътно управление – Видин:
- осигурява обходен маршрут за преминаване на личен състав и техника
в затворения поради свлачището район;
- съвместно с ОД на МВР – Видин затварят непроходимите участъци от
пътната мрежа, дължащи се на активиралото се свлачище, до нейното
почистване и пренасочват трафика по обходни проходими маршрути;
- при разрушения на участъци от републиканската пътна мрежа започва
незабавен ремонт на същите.
Не се налага временно настаняване на населението от една община в
друга община на област Видин при снегонавявания и обледявания.
Местата за разполагане на силите на ЕСС от други области се определят
в зависимост от вида и мястото на аварията и ангажираните съставни части на
ЕСС.
Оценката на нуждите от снабдяване с храни, вода и други от първа
необходимост и последваща, при повече от една бедстващи общини се
извършва от Областна администрация – Видин под непосредственото
ръководство на заместник областния управител в зависимост от възникналата
обстановка.
Осигуряването при нужда на пострадалото население с медицински
изделия и лекарствени продукти, при повече от една бедстващи общини се
осъществява по решение на съвета за медицинско осигуряване при бедствия,
аварии и катастрофи към директора на РЗИ – Видин.
Разчистването на пътищата и осигуряване на проходимост между две и
повече бедстващи общини се осъществява от Областно пътно управление –
Видин чрез пътноподдържащите фирми, с които има сключени договори, и се
извършва под непосредственото ръководство на директора на Областно пътно
управление.
Комуникациите при снегонавявания, обледявания и свлачища между
Областна администрация – Видин, „ОЦ” - Видин, Министъра на вътрешните
работи, съставните части на ЕСС, общините от област Видин, област Монтана,
с длъжностните лица от общините и ведомствата се осъществяват от дежурните
длъжностни лица по мрежите от обществените далекосъобщителни оператори,
представляващи гласова телефонна услуга /телефонните и телеграфните канали
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на Виваком АД, офис – Видин/, чрез мобилни телефонни връзки, радиовръзка
по радиомрежата на Министерството на вътрешните работи и Интернет.
Законността и реда при повече от една бедстващи общини се
осъществява от ОД на МВР – Видин под непосредственото ръководство на
директора.
Логистика при повече от една бедстващи общини – осъществява се по
решение на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в
област Видин след уточняване на недостига от материали, транспорт,
съоръжения и продукти, след заявка от кметовете на общините, под
непосредственото ръководство на заместник областния управител.
Транспорт при повече от една бедстващи общини.
При необходимост от допълнителни транспортни средства при повече от
една бедстваща община, същите се осигуряват от заместник областния
управител.
Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната
помощ за населението на територията на повече от една община се осъществява
съгласно Регионалния план за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и
катастрофи в област Видин.
Възстановяването на услугите и инфраструктурата на област Видин се
осъществява под ръководството на заместник областния управител, от органите
на:
- Областно пътно управление – Видин – за пътната инфраструктура и
разрушени мостови съоръжения;
- „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин и
“Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин – за възстановяване на електрозахранването в пострадалите
райони;
- “В и К” – Видин – за възстановяване на водоснабдителните и
канализационни системи в пострадалите райони;
- Виваком АД, офис – Видин – за възстановяване на телефонните
комуникации;
Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.
При първоначалния етап на бедствието пострадалото население се
осигурява от резервите на общините и областните структури под
непосредственото ръководство на заместник областния управител, а при
необходимост се изготвят заявки за осигуряване на неотложна помощ до
министерствата и Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет.
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Прилагане, преглед и актуализация на плана на област Видин.
Планът се прилага при снегонавявания, обледявания и свлачища със
заповед на областния управител, когато има разрушения и пострадало
население в повече от една община в област Видин.
Заместник областния управител и членовете на щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия в област Видин са отговорни за
извършването на преглед и за усвояването на плана.
Плана се раздава на имащите отношение по неговото изпълнение срещу
подпис, които са длъжни при промяна на структури, сили и средства от
съответните ведомства да представят актуална информация на заместник
областния управител.
Актуализирането на плана се извършва веднъж годишно по
разпореждане на областния управител.
V. Финансово осигуряване на плана:
Финансовото осигуряване на плана се осъществява от:
- бюджета на Областна администрация – Видин;
- бюджетите на съответните ведомства, имащи отношение към
изпълнението на плана;
- републиканския бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 Схема на пътни мрежи, свлачища, пожароопасни
райони и снегонавявания в област Видин.
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ЧАСТ ШЕСТА

ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ
ТРАНСГРАНИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ
В ОБЛАСТ ВИДИН
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І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТРАНСГРАНИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ, В
ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗТОЧНИКА ИМ:
І-1. При авария в АЕЦ в близост до Република България с
изхвърляне на огромни количества на радиоактивни материали:
- поддържане на система за своевременно оповестяване при възникване
на радиационна авария;
- поддържане в готовност на колективните средства за защита на
населението от област Видин – скривалища, противорадиационни укрития и
сутеренни помещения държавна собственост;
- създаване на запаси и организация за раздаване при необходимост на
калиев йодид;
- създаване и поддържане на запас от дозиметрична апаратура за
развръщане на допълнителни постове за радиационно наблюдение;
- създаване на организация за извършване на анализ на годността на
хранителни продукти, питейна вода и фуражи при възникване на радиационна
авария;
- обучение на населението и учащите се за действие при радиационна
авария.
І-2. При нелегален трафик и незаконно преместване на ядрен
материал и/или радиоактивни вещества и химични вещества:
- създаване на ефективна организация за координация и взаимодействие
между компетентните органи за реагиране при нелегален трафик и незаконно
преместване на ядрен материал и/или радиоактивни вещества;
- поддържане на устойчиви връзки за оперативно уведомяване и обмен
на информация при нелегален трафик и незаконно преместване на ядрен
материал и/или радиоактивни вещества между компетентните национални
органи в Република България и други страни, Международната агенция за
атомна енергия и други, в съответствие с националното законодателство,
ратифицираните конвенции и подписаните двустранни споразумения;
- намаляване на риска и ликвидиране на последствията за персонала,
населението и околната среда при нелегален трафик и незаконно преместване
на ядрен материал и/или радиоактивни вещества;
- контролни измервания на транспортните средства, преминаващи през
граничните контролно – пропускателните пунктове на територията на област
Видин.
І-3. При трансграничен пренос на други /нефтени, химически,
биологични/ замърсявания по река Дунав:
- постоянно визуално наблюдение на река Дунав за наличие на
замърсявания по реката;
- периодични анализи на проби от река Дунав, в специализирани
лаборатории;

88

- информиране на населението по брега на реката в общините Ново
село, Брегово, Видин и Димово за замърсяванията и предупреждение за
прекратяване на водочерпенето за стопански нужди;
- информиране на Оперативния център към ОУ „ПБЗН” – Монтана за
размера, характера и вида на замърсяването;
- почистване на речните брегове от наносни замърсявания.
6. Възстановяване / изграждане на съоръжения – държавна
собственост:
Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или
изграждане:
- обекти, имащи отношение по защитата на населението;
- обекти, които при замърсяване могат да предизвикат вторично огнище
на поражение;
В област Видин такива обекти са:
a. откритите водоизточници на “В и К” – Видин;
b. граничните контролно – пропускателни пунктове във Видин, Кула и
Брегово;
c. бреговата ивица на река Дунав на територията на областта.
Отговорни за възстановяването на тези съоръжения са държавни
организации, собственици на гореизброените обекти, като контрола по техните
дейности се осъществява от заместник областния управител на област Видин.
7. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни
обекти и съоръжения, имащи отношение върху повече от една община:
За състоянието на обектите държавна собственост, пострадали при
трансгранично замърсяване, и представляващи след първоначален оглед
потенциална опасност за населението, се изготвят експертизи по разпореждане
на заместник областния управител на област Видин.
8. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване
на органите за управление, силите за реагиране и населението:
Оповестяването на щабовете за изпълнение на плановете за защита при
бедствия в област Видин и общините от областта се извършва само при авария
в АЕЦ в близост до Република България, при опасност от трансграничен пренос
на радиоактивни вещества.
Оповестяването на общинските, административните и стопанските
ръководства, органите за управление, силите за провеждане на защитни
мероприятия и населението за възникване на радиационна авария в АЕЦ в
близост до Република България и указания за действие и поведение се
осъществява от дежурните длъжностни лица по мрежите от обществените
далекосъобщителни оператори, представляващи гласова телефонна услуга
/телефонните и телеграфните канали на Виваком АД, офис – Видин/ по
решение на областния управител на област Видин. По указания на същия
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дежурният по Областен съвет за сигурност оповестява членовете на щаба за
изпълнение на план за защита при бедствия в област Видин, общините,
организациите и ведомствата, определени за провеждане на защитни
мероприятия и ги информира за конкретната обстановка.
При констатиране на нелегален трафик и незаконно преместване на
ядрен материал и/или радиоактивни вещества и химически вещества дежурният
в „ОЦ” – Видин оповестява областния управител на област Видин за вида,
характера му и предприетите мерки.
9. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и
населението.
Обучението на органите за управление, силите за реагиране и
населението се извършва чрез:
- учебни сборове и щабни тренировки – по план на съответните
ръководители на държавни ведомства;
- средствата за масова информация;
- задължителни учебни програми на силите за реагиране – по техен
план;
- програми, утвърдени от Министъра на образованието, за обучение на
учащите се.
10.Дейности за намаляване на риска.
5-1. При авария в АЕЦ в близост до Република България с изхвърляне на
огромни количества на радиоактивни материали:
- привеждане на щабовете за изпълнение на плановете за защита при
бедствия в област Видин и в общините от областта за действие при тежка
радиационна авария;
- изграждане на директните връзки за нуждите на щаба за изпълнение
на областния план за защита при бедствия в област Видин;
- развръщане на основните и допълнителни постове за радиационно
наблюдение и извършване на същото през 2 часа;
- херметизация на водоизточниците, хранителните продукти и
фуражите;
- спиране на водоподаването в населените места, захранващи се от
открити водоизточници и осигуряване на годна питейна вода;
- при необходимост издаване на заповед за раздаване на
индивидуалните средства за защита на населението и медикаментите за йодна
профилактика;
- извършване на постоянен анализ на годността на питейната вода,
хранителните продукти и фуражите;
- привеждане в готовност на колективните средства за защита на
населението;
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- информиране на населението за мерките за индивидуална защита,
лична хигиена и поведение и действие при повишен радиационен фон;
- непрекъснат медицински контрол на населението от област Видин.
5-2. При нелегален трафик и незаконно преместване на ядрен материал
и/или радиоактивни вещества:
- спиране на работата на граничния контролно пропускателен пункт и
ограничаване на достъпа на хора в района на замърсяване;
- извозване и съхраняване на безопасно място на източника на
замърсяване;
- извършване на деконтаминация (дезактивация) на района на
замърсяването.
ІІ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ
ОРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.
Ръководството и организацията на действията на органите за защита при
трансгранични замърсявания в област Видин се осъществява от:
- щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в
област Видин – за планиране на мероприятията по защитата на населението и за
набелязване на конкретни дейности за изпълнение от държавните ведомства
при авария в АЕЦ в близост до границите на Република България;
- „ОЦ” към ОУ „ПБЗН” - Видин – за обмен на информацията между
ведомствата и привличане на допълнителни сили и средства;
- ръководителя на място – за непосредственото ръководство на
спасителните работи в районите на трансгранично замърсяване.
Силите и средствата на Единната спасителна система (ЕСС), участващи
в неотложните аварийно – възстановителни работи на територията на област
Видин са:
9. Непосредствено след възникване на бедствието:
- Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”
– Видин в състав 22 души и 13 броя специализирана техника;
- Областна дирекция на МВР – Видин в състав 22 души и 9 броя
автомобили;
- Центрове за спешна медицинска помощ в област Видин в състав 16
дежурни екипа с 16 броя линейки и реанимобили.
10.По решение на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия в област Видин – силите и средствата за провеждане на
неотложни аварийно възстановителни работи в област Видин са посочени
в Приложение № 10 и Приложение № 11.
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ІІІ.
РЕД
ЗА
УВЕДОМЯВАНЕ
НА
ОРГАНИТЕ
НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ЗАПЛАХА
ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНА ЗАМЪРСЯВАНЕ:
При авария в АЕЦ в близост до границите на Република България
сигналът се подава на дежурния в „ОЦ” – Видин от Оперативен дежурен на
Националния оперативен център /НОЦ/ на ГД „ПБЗН” – МВР, а при
трансгранично замърсяване по река Дунав и при нелегален трафик и незаконно
преместване на ядрен материал и/или радиоактивни вещества и химични
вещества – от оперативния дежурен в Граничен полицейски участък. След
получаване на сигнала дежурният в „ОЦ” – Видин уведомява:
2. При авария в АЕЦ в близост до границите на Република
България:
- дежурните по общински съвети за сигурност в общините от област
Видин;
- членовете на щаба за изпълнение на областния план за защита при
бедствия в област Видин.
3. При нелегален трафик и незаконно преместване на ядрен
материал и/или радиоактивни вещества и химични вещества:
- Оперативния дежурен на “НОЦ” на ГД „ПБЗН” - МВР;
- Авариен център на Агенцията за ядрено регулиране;
- Областния управител на област Видин
- Дежурния в ОД на МВР – Видин;
- Дежурния по ОбСС в общината, на чиято територия се намира
граничния контролно пропускателен пункт;
- Началника на ОУ „ПБЗН” – Видин;
- Група „СД”;
- РЗИ – Видин.
4.

При трансгранично замърсяване по река Дунав:
- Оперативния дежурен на “НОЦ” на ГД „ПБЗН” –
МВР;
- дежурните по общински съвети за сигурност в
общините Брегово, Ново село, Видин и Димово;
- Областния управител на област Видин;
- Началника на ОУ „ПБЗН” - Видин;
- Управителя на “Напоителни системи” ЕАД, ХТР –
Видин;
- Директора на РИОСВ – Монтана;
- “Видахим” АД – Видин;
- „ОЦ” – Монтана.

ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ,
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ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
ТРАНСГРАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ.
Мерките за защита на живота и здравето на хората и околната среда при
възникване на трансгранични замърсявания се заключават в:
1. При авария в АЕЦ в близост до Република България с
изхвърляне на огромни количества радиоактивни материали:
- привеждане на щаба за изпълнение на областния план за защита при
бедствия за действие при тежка радиационна авария;
- изграждане на директните връзки за нуждите на щаба за изпълнение
на областния план за защита при бедствия в област Видин;
- развръщане на основните и допълнителни постове за радиационно
наблюдение и извършване на същото през 2 часа;
- херметизация на водоизточниците, хранителните продукти и
фуражите;
- спиране на водоподаването в населените места, захранващи се от
открити водоизточници и осигуряване на годна питейна вода;
- при необходимост раздаване на индивидуалните средства за защита на
населението и медикаментите за йодна профилактика;
- затваряне на животните в закрити помещения;
- извършване на постоянен анализ на годността на питейната вода,
хранителните продукти и фуражите;
- привеждане в готовност на колективните средства за защита на
населението;
- информиране на населението за мерките за индивидуална защита,
лична хигиена и поведение и действие при повишен радиационен фон;
- непрекъснат медицински контрол на населението от област Видин.
2. При нелегален трафик и незаконно преместване на ядрен
материал и/ или радиоактивни вещества и химични вещества:
- извеждане на основното трасе за движение през ГКПП на
транспортното средство, използвано за пренос на радиоактивни материали,
разделено от свързаните с него лица (пътници, водачи, охрана и др.)
- обозначаване на зона за безопасност и за контрол на достъпа до
транспортното средство;
- изпращане на експертни екипи от ОУ „ПБЗН” – Видин и РЗИ – Видин
за:
› радиологично обследване и оценка на обстановката с оглед
предписване и съвместно реализиране на допълнителни мерки за радиационна
безопасност;
› преодоляване замърсяването в зоната на ГКПП и последиците от
въздействие на радиоактивните материали върху свързаните с транспорта лица,
както и длъжностните лица, разкрили и осъществили неотложните мерки;
› съгласуване на горните мерки и резултатите от тях с Главна
дирекция “ПБЗН” - МВР и Националния център за радиобиология и
радиационна защита;
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› издаване на предписания за радиационна защита.
- определяне на качествения и количествения състав на материала и/или
веществата в специализирани лаборатории;
- превозване и съхранение на материалите и/или веществата в
Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.
3. При трансграничен пренос на други замърсявания по река
Дунав:
- визуално определяне на размера на петното по река Дунав и вземане
на проби от замърсената вода;
- уведомяване на органите на РИОСВ – Монтана;
- при необходимост през поливния сезон спиране на помпените станции
при село Гомотарци и в местността „Врабчовото” при град Дунавци;
- спиране на водочерпенето на ТЕЦ Видин;
- през летния сезон затваряне на плажовете в град Видин и село Ново
село;
- при необходимост уведомяване на населението за размера и характера
на разлива;
- забрана на водопоя на домашни животни от река Дунав.
При изпълнение на предвидените мерки за защита на живота и
здравето на хората и на околната среда при трансгранично замърсяване
разпределението на задълженията и отговорностите на държавните,
общинските, обществените и неправителствени организации на
територията на областта е както следва:
ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ В БЛИЗОСТ ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА НА РАДИОАКТИВНИ
МАТЕРИАЛИ:
56.Областна администрация – Видин:
- свиква заседание на щаба за изпълнение на областния план за защита
при бедствия в област Видин, на което се извършва оценка на риска от
радиоактивно замърсяване и при нужда се набелязват конкретни мерки за
провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи в
повече от една община;
- изготвя заповеди и разпореждания на Областния управител във връзка
с обстановката и ги изпраща до отговорните за изпълнението им ведомства,
организации и общини;
- извършва оценка и при необходимост изготвя искания до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет и съответните министерства за снабдяване с храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и
последваща, при повече от една бедстващи общини;
57.Областно управление „ПБЗН” – Видин:
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- „ОЦ” – Видин осигурява оповестяването на органите на
изпълнителната власт в област Видин и изпълнява функциите си по
комуникациите и координирането на силите и средствата при провеждане на
неотложните аварийно възстановителни работи;
- при необходимост осигурява ръководител на място за провеждане на
превантивни или спасителни дейности в пострадалия район (райони);
- организира раздаването на допълнителната дозиметрична апаратура на
допълнителните и спомагателните постове за радиационно наблюдение;
- подготвя за раздаване средствата за индивидуална защита на
служителите в управлението;
- съвместно с общините от област Видин подготвя колективните
средства за защита на населението за използването им по предназначение;
- извършва денонощно наблюдение на радиационния фон от основните
и допълнително развърнати постове за радиационно наблюдение, като
измерванията на радиационния фон се извършават през 2 часа;
- поддържа в изправност системите за оповестяване на населението при
трансгранично замърсяване;
- осигурява оперативната свръзка между органите за управление при
бедствия, аварии и катастрофи;
58.Областна дирекция на МВР – Видин:
- осигурява обществения ред и сигурност на гражданите в пунктовете за
раздаване на индивидуални средства за защита на населението;
- взема законови мерки срещу разпространителите на злонамерени
слухове, мародерите и нарушителите на обществения ред;
- при необходимост осигурява индивидуални и колективни средства за
защита на собствените си служители;
- при необходимост оказва съдействие на специализираните органи при
извършване на спасителни работи и ликвидиране последствията при
трансграничните замърсявания.
59. Гранични полицейски участъци Видин и Брегово:
- осигурява индивидуални средства за защита на собствените си
служители;
- с постовете за радиационно наблюдение на ГКПП Видин, ГКПП
Брегово и ГКПП Кула извършва измервания на радиационния фон през 2 часа;
60.Областно пътно управление – Видин:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- осигурява проходимостта на пътищата от републиканската пътна
мрежа на територията на област Видин;
- при необходимост, съвместно с ОД на МВР – Видин, затваря
непроходими участъци от републиканската пътна мрежа и осигурява обходни
маршрути;
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61. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин и
“Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин осигуряват съвместно:
- осигуряват индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- осигуряват нормалното електрозахранване на населените места на
територията на област Видин;
- осигуряват и поддържат в готовност аварийни екипи за своевременно
отстраняване на авариите по електрозахранването и по електропреносната
мрежа;
- поддържат резервни агрегати за действие в райони без
електрозахранване.
62. „Водоснабдяване и канализация” /„ВиК”/ – Видин:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- спира водоподаването на населените места, захранвани от открити
водоизточници;
- при необходимост извършва херметизация на резервоарите и
каптажите, захранвани от закрити водоизточници;
- следи за качеството на питейната вода, подавана за населението, от
останалата част на област Видин;
- при нужда осигурява инженерна техника и извършва ремонт на
аварирали водопроводни и канализационни съоръжения.
63. „Напоителни системи” ЕАД, ХТР – Видин:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- през поливния сезон спира подаването на вода за поливни нужди от
открити водоизточници.
64.Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Видин :
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- изгражда групи за пробонабиране;
- извършва контрол на питейната вода и хранителните продукти за
наличие на радиоактивни вещества чрез предвидените за целта лаборатории,
като следи границите на съдържание на радионуклидите;
- за осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии
и катастрофи към директора на РЗИ се създава съвет за медицинско
осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, който включва директорите на
лечебните заведения за болнична помощ в област Видин, на центъра за спешна
медицинска помощ и представители на областната администрация и на
общините в съответния регион;
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- координира дейността на болничните заведения и екипите на Спешна
помощ;
- при необходимост раздава медикаментите за йодна профилактика на
населението, както и указания за тяхното използване;
- при липса на медикаменти за йодна профилактика изготвя заявка за
доставка на същите от Министерството на здравеопазването;
- осигурява раздаването на индивидуални средства за защита на
медицинския персонал и болните в медицинските заведения на територията на
област Видин;
- изготвя указания за подготовка на средствата за колективна защита на
медицинския персонал и болните в медицинските заведения на територията на
областта;
- при необходимост осигурява допълнителен леглови фонд в
болничните заведения в областта.
65. Областна дирекция по безопасност на храните – Видин:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- извършва контрол за наличие на радиоактивни вещества в
животинските храни и фуражи, като изгражда групи за пробонабиране, а
изследванията се извършват в специализирани лаборатории;
66. Производителна кооперация „Наркооп” – Видин и други вериги
магазини:
- осигурява индивидуални и колективни средства за защита на
собствените си служители;
- осигурява и раздава бутилирана питейна вода на населението,
останало без водоснабдяване;
- организира херметизация на хранителните продукти в собствената си
магазинна мрежа;
- експлоатира собствени фурни и изготвя разчети за раздаване на хляб в
малките населени места.
Временно настаняване на населението от една община в друга община
на област Видин не се налага.
Привличане на сили на ЕСС от други области не се налага.
Оценката на нуждите от снабдяване с храни, вода и други от първа
необходимост и последваща, при повече от една бедстващи общини се
извършва от Областна администрация – Видин под непосредственото
ръководство на заместник областния управител в зависимост от възникналата
обстановка.
Осигуряването при нужда на пострадалото население с медицински
изделия и лекарствени продукти при повече от една бедстващи общини се
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осъществява по решение на съвета за медицинско осигуряване при бедствия,
аварии и катастрофи към директора на РЗИ – Видин.
Комуникациите при авария на АЕЦ в близост до границите на Република
България между Областна администрация – Видин, „ОЦ”, Министъра на
вътрешните работи, съставните части на ЕСС, общините от област Видин,
област Монтана, с длъжностните лица от общините и ведомствата се
осъществяват от дежурните длъжностни лица по мрежите от обществените
далекосъобщителни оператори, представляващи гласова телефонна услуга
/телефонните и телеграфните канали на Виваком АД, офис – Видин/, чрез
мобилни телефонни връзки, радиовръзка по радиомрежата на Министерството
на вътрешните работи, Интернет.
При необходимост се изграждат преки телефонни връзки между „ОЦ” –
Видин и общините от област Видин съгласно протокола за предоставяне на
телефонни връзки (кабелни чифтове и канали) от Виваком АД, офис – Видин за
нуждите на Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия в
област Видин.
Законност и ред на територията на цялата област се осъществява от ОД
на МВР – Видин под непосредственото ръководство на директора.
Логистиката във всички бедстващи общини се осъществява по решение
на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в област
Видин след уточняване на недостига от материали, транспорт, съоръжения и
продукти след заявка от кметовете на общините под непосредственото
ръководство на заместник областния управител.
Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната
помощ за населението на територията на повече от една община се осъществява
съгласно Регионалния план за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и
катастрофи в област Видин.
Възстановяването на услугите и инфраструктурата на област Видин се
осъществява под ръководството на заместник областния управител, от органите
на:
- Областно пътно управление – Видин – за пътната инфраструктура и
разрушени мостови съоръжения;
- „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Регионално звено - Видин и
“Електроенергиен системен оператор” – ЕАД, Мрежови експлоатационен
подрайон Видин – за възстановяване на електрозахранването в пострадалите
райони;
- “В и К” – Видин – за възстановяване на водоснабдителните и
канализационни системи в пострадалите райони;
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- Виваком АД, офис – Видин – за възстановяване на телефонните
комуникации;
Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.
При първоначалния етап на аварията в АЕЦ в близост до границите на
Република България пострадалото население се осигурява от резервите на
общините и областните структури под непосредственото ръководство на
заместник областния управител, а при необходимост се изготвят заявки за
осигуряване на неотложна помощ до министерствата и Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
ПРИ НЕЛЕГАЛЕН ТРАФИК И НЕЗАКОННО ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ЯДРЕН МАТЕРИАЛ И/ ИЛИ РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
1. Гранични полицейски участъци Видин и Брегово:
- обозначават и изолират зоната за сигурност в радиус от 300 м.;
- информират Агенцията за ядрено регулиране, ОД на МВР – Видин,
ОУ „ПБЗН” – Видин, РИОСВ – Монтана;
- осигуряват условия за въвеждане в зоната за сигурност на
специализирани екипи;
2. Областна дирекция на МВР – Видин:
при необходимост извършват действия по локализиране и
обезвреждане на взривни устройства;
при необходимост усилват охраната и контрола на ГКПП;
извършват оперативно издирвателни дейности;
при наличие от опасност от експлозия или пожар осигуряват зона за
сигурност от 1000 м.
3. Агенция за ядрено регулиране:
определя условията за аварийна ситуация;
определя типа на източника и / или опаковката, която го съдържа;
определя преобладаващата опасност от облъчване от източника и
степента на опасност;
контролира спазването на изискванията за безопасност при
извършване на ликвидационни действия в зоната за сигурност;
изисква необходимите данни, документация, сведения, обяснения,
оперативна и друга информация;
при необходимост издава задължителни писмени предписания за
осигуряване на ядрената безопасност и радиационната защита;
предприема мерки за прибиране и за безопасно съхранение на
ядрените материали и / или радиоактивни вещества.
4. Областно управление „ПБЗН” – Видин:
уведомява Областна администрация – Видин чрез дежурния по
Областен съвет за сигурност – Видин;
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осигурява радиационните измервания за първоначалната оценка на
радиационната обстановка;
при необходимост осигурява специалисти, техника и оборудване за
извършване на ликвидационни действия в зоната за сигурност;
при необходимост след съгласуване с инспектора на АЯР осигурява
подходящи места за временно съхраняване на ядрените материали и / или
радиоактивни вещества;
извършва общ дозиметричен контрол в зоната за сигурност.
5. Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Видин:
привежда в действие специализирани екипи за осъществяване на
медицинско осигуряване в случай на радиационна авария;
на базата на първоначалната оценка на радиационната обстановка
изготвя прогноза за дозовото натоварване на екипите, които работят в зоната за
сигурност;
изготвя в писмен вид препоръки за продължителността на престой в
зоната за сигурност и инструкция за радиационна защита на персонала;
осигурява индивидуален дозиметричен контрол на участниците в
ликвидирането на събитието;
извършва общ дозиметричен контрол в зоната за сигурност и при
необходимост извършва санитарна обработка (деконтаминация) на облеклото и
тялото на радиоактивно замърсени лица.
ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА ДРУГИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ ПО
РЕКА ДУНАВ:
1. Областна администрация – Видин:
- при необходимост свиква заседание на щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия в област Видин, на което се извършва
оценка на щетите от замърсяването и при нужда се набелязват конкретни мерки
за провеждане на неотложни аварийно възстановителни работи в повече от една
община;
- изготвя заповеди и разпореждания на Областния управител във връзка
с обстановката и ги изпраща до отговорните за изпълнението им ведомства,
организации и общини;
2. Областно управление „ПБЗН” – Видин:
- „ОЦ” – Видин осигурява оповестяването на органите на
изпълнителната власт в област Видин и изпълнява функциите си по
комуникациите и координирането на силите и средствата при провеждане на
неотложните аварийно възстановителни работи;
- „ОЦ” – Видин оповестява общините по поречието на река Дунав за
вида и характера на замърсяванията;
- при необходимост осигурява ръководител на място за провеждане на
превантивни или спасителни дейности в пострадалия район (райони);
- поддържа в изправност системите за оповестяване на населението при
трансгранично замърсяване;
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- осигурява оперативната свръзка между органите за управление при
бедствия, аварии и катастрофи;
3. Областна дирекция на МВР – Видин при необходимост ограничава
достъпа на населението до река Дунав.
4. Гранична служба – Видин и Гранично полицейско управление –
Брегово:
- организират постоянно наблюдение за своевременно откриване на
нефтени разливи с трансграничен произход;
- определят параметрите на разлива, извършват пробовземане и анализ,
съобразно компетенциите;
- незабавно предават информацията за нефтен разлив на компетентните
органи – РИОСВ – Монтана и ОУ „ПБЗН” – Видин;
- изпълняват други задачи от компетентността на РГС, възникнали в
хода на ликвидиране на нефтените разливи.
5. „Напоителни системи” ЕАД, ХТР – Видин:
- през поливния сезон спира подаването на вода за поливни нужди от
река Дунав.
Планът за защита при трансгранично замърсяване се прилага при
възникване на такова с Решение на Министерски съвет – при авария в АЕЦ в
близост до границите на Република България, и със заповед на областния
управител – при трансгранично замърсяване по река Дунав и при нелегален
трафик и незаконно преместване на ядрен материал и/ или радиоактивни
вещества и химични вещества в повече от една община в област Видин.
Заместник областният управител и членовете на щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия в област Видин са отговорни за
извършването на преглед и за усвояването на плана.
Планът се раздава на имащите отношение по неговото изпълнение
срещу подпис, които са длъжни при промяна на структури, сили и средства от
съответните ведомства да представят актуална информация на заместник
областния управител.
Актуализирането на плана се извършва веднъж годишно по
разпореждане на областния управител.
V. Финансово осигуряване на плана:
Финансовото осигуряване на плана се осъществява от:
- бюджета на Областна администрация – Видин;
- бюджетите на съответните ведомства, имащи отношение към
изпълнението на плана;
- републиканския бюджет.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение № 1 Схема за контрол и наблюдение при трансграничен
пренос и обекти съхраняващи и работещи с радиоактивни изотопи в област
Видин;
2.Приложение № 2 Атомни електроцентрали в близост до Република
България /до 600 km/;
3.Приложение № 3 План за пробонабиране при възникване на
трансграничен пренос на радиоактивни и химически вещества на територията
на област Видин
4.Приложение № 4 Разчет за осигуреността на населението от област
Видин с калиев йодид за йодна профилактика при радиационна авария;
5.Приложение № 5 Инструкция за употреба на йодни таблетки;
6.Приложение № 6 Разчетза укриване на населението от област Видин в
колективни средства за защита;
7.Приложение № 7 Постове за радиационно наблюдение и оповестяване в
област Видин;
8.Приложение № 8 Граници на съдържание на радионуклиди в храните;
9.Приложение № 9 Разчет за укриване на населението от област Видин
в колективни средства за защита;
10.Приложение № 10 Разчет за осигуреността на населението в област
Видин с индивидуални средства за защита;
11.Приложение № 11 Правила за поведение и действие при радиоактивно
замърсяване.
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Приложение № 11
ПРАВИЛА
ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
При възникване на радиационна авария населението ще бъде
информирано чрез средствата за масова информация.
Още в първите минути след съобщението без паника е необходимо да се
предприемат действия, целящи защитата от евентуално облъчване.
1. Не бива да се напуска дома освен при крайна необходимост.
2. Да се диша предимно през носа през навлажнена кърпа, особено при
запрашен въздух.
3. Прозорците на обитаемите помещения да се държат затворени и по
възможност уплътнени с подръчни материали. Проветряването да се извършва
в тихо време, без да става течение.
4. Децата да стоят в къщи и да не играят с пясък, в запрашени места, на
тревните площи или на снега и с домашни животни.
5. При влизане в обитаваните помещения задължително да се свалят
обувките и връхните дрехи.
6. Жилището да не се мете, а да се почиства с влажна кърпа. При
използване на прахосмукачка изходящата струя да се филтрира през мокра
кърпа.
7. Да се спазва висока лична хигиена: често миене на ръцете, по
възможност ежедневно да се взима душ и смяна на личното бельо.
8. По-често да се перат дрехите, бельото и чаршафите, като сушенето да
става в закрити помещения.
9. От жилището да не се излиза без защитни средства за дихателните
органи.
10.Пешеходните пътеки, тротоарите и алеите да се напръскват и измиват
редовно.
11.Да се избягва движението по тревните площи, както и къпането и
миенето в открити водоеми и басейни.
12.Храненето да става в закрити помещения.
13.Да не се консумират храни, за които е обявена временна забрана –
листникови зеленчуци, мляко и млечни продукти.
14.Да се консумира мляко на прах.
15.Да се консумират консервирани храни и бутилирани течности.
16.Хранителните продукти, които търпят измиване да се готвят след
обилно и продължително промиване с вода.
17.Плодовете и зеленчуците да се измиват обилно с вода преди
консумация.
18.Животните да не се извеждат на паша при радиоактивното
замърсяване, а да се хранят с концентриран фураж.
19.Водопоят им да става само от закрити водоизточници.
103

