РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Ловеч

Изх № …………….……………
………………………….…2012 г.

До заместник министър председателя
и министър на вътрешните работи
г-н Цветан Цветанов
ДОКЛАД
от областния управител на Област Ловеч за дейността по защитата при
бедствия през 2011 г., в изпълнение на задълженията по чл. 64, ал.1, т.6 от
Закона за защита при бедствия
Основните усилия на защитата на населението при бедствия през
2011г. бяха насочени към:
- провеждане на превантивна дейност за недопускане на аварии
и катастрофи от техногенен характер и за намаляване на риска
от природни бедствия;
- актуализиране и усвояване на плановете за защита при
бедствия, подготовка на органите за управление и силите на
Единната спасителна система за готовността им по
изпълнение на дейностите по защитата;
- подготовка на фирмите и отделни групи от населението за
защита при бедствия;
- подпомагане и възстановяване при бедствия.
1. Провеждане на превантивна дейност
Превантивната дейност се провежда основно от органите на ОУПБЗН,
Областна администрация и кметовете на общини със съдействието на
фирмите и едноличните търговци.
Проверките на потенциално опасни водни обекти са извършени от
междуведомствена комисия, назначена с мои заповеди (№ 265 от 26.04.2011
г. и № РД-07-29 от 05.10.2011 г) през пролетния и есенния сезон. Извършени
са 47 бр. проверки на хидротехнически съоръжения. Направени са 131 бр.
предписания на техните собственици и ползватели. Направен е общ анализ на
оценката на риска от всеки обект. Предоставен е доклад за дейността на

комисията. Общата оценка е, че тези обекти се поддържат в сравнително
добро техническо и експлоатационно състояния. Утвърден е списък на
потенциално опасните водни обекти, съдържащ 26 бр. язовири и 2 шлюза.
Същият е предоставен в ГДПБЗН-МВР.
Същата комисия извърши 26 проверки и на проводимостта на речните
корита на основните реки, преминаващи през областта. Бяха определени
критичните точки и бяха направени 57 предписания за подобряване на
състоянието им.
От инспектори от ОУПБЗН са извършени 30 бр. проверки на
потенциално опасни обекти, работещи с рискови вещества. На основата на
анализа на оценката на риска е изготвен списък с такива обекти, използващи
химически вещества, включващ 16 бр. фирми и два обекта, използващи
радиоактивни източници с висока сумарна активност. Проверени са 2 бр.
фирми, съхраняващи и преработващи метален скрап за изпълнение на
задълженията им по извършване на контрол за попадане на радиоактивни
вещества в металните отпадъци.
Проверени са и голяма част от съществуващите в областта складове за
съхраняване на негодни и излезли от употреба препарати за растителна
защита. Общото количество на съхраняваните в тях пестициди е около 160 т.
В пет от тези обекти се съхраняват количества, които при определени
условия могат да доведат до сериозно замърсяване на околната среда и да
застрашат здравето на хората. Общините, които са собственици на тези
складове, не са в състояние да се справят с проблема и се нуждаят от
съдействието на Министерството на околната среда и водите.
В изпълнение на изискванията на чл. 36 от Закона за защита при
бедствия са проверени 47 бр. сгради за масово пребиваване на хора. За всеки
обект е съставен констативен акт/протокол и са направени предписания.
Основните недостатъци са свързани с изграждането на локални системи за
оповестяване и осигуряването с индивидуални средства за защита за
еднократна употреба.
На територията на Област Ловеч функционират два обекта с нисък
рисков потенциал по смисъла на чл. 157а от Закона за опазване на околната
среда и чл. 14 от Наредбата за предотвратяване на аварии с опасни
химически вещества. Това са фирмите „Лесопласт“ АД-Троян и
„Газохранилище Литекс“ АД – Ловеч. Проверката в тези обекти е извършена
от междуведомствена комисия, определена със заповед на министъра на
околната среда и водите, под ръководството на РИОСВ-Плевен. Няма
констатирани отклонения от декларираните от производителя параметри на
замърсяването на околната среда и опасност за населението.
Извършени са 11 проверки на съществуващите колективни средства за
защита (КСЗ) на населението в областта. Оценката за тяхното състояние е
добро – 7 бр., незадоволително състояние – 2 бр. и с ограничено използване
(за основен ремонт) - 2 бр.. Наличните КСЗ са в състояние да осигурят
укриване само на част от населението, което е значително под средното за
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страната. В този смисъл има недостиг от такива средства и е необходим
правен регламент за тяхното изграждане.
Осигуреността на населението с индивидуални средства за защита е в
съответствие с нормата, но съществуващите образци са остарели, с изтекъл
срок на годност, а общините не са в състояние сами да финансират тяхната
подмяна.
Наличните количества от препарати за йодна профилактика на
населението са с изтекъл срок на годност (м. ноември 2011 г.). Наложителна
е подмяната им.
В изпълнение на плановете за защита при бедствия на общините, в
част от тях са създадени доброволни формирования за участие в гасене на
пожари и помощ на населението при бедствия. Такива формирования има в
общините Троян, Летница и Ябланица. На този етап подготовката им не
отговаря на целите, за които са изградени, но след приемането на наредба за
тяхното материално и правно обезпечаване ще се работи за пълноценното им
приобщаване към Единната спасителна система.
2. Функциониране на системите за ранно предупреждение и
оповестяване
В областта има изградени и функционират системи за наблюдение,
ранно предупреждение и оповестяване.
В рамките на системата за радиационно наблюдение и оповестяване
на населението на ГДПБЗН в областта функционират 11 поста за РНО.
Постовете измерват и предават в реално време информацията за
радиационния фон в областта. Приборите, с които се извършва измерването в
общинските постове, са остарели, неодобрен тип и е необходимо да бъдат
подменени.
За оповестяване на органите за управление и силите на ЕСС се
използва системата DAKS, разположена в оперативния център на ОУПБЗН.
Създадени са регламентираните групи за изборно оповестяване и с тях се
извършва тренировка два пъти в годината. Резултати от тази година са: 64 %
от всички оповестени са отговорили на повикването.
За оповестяване на населението в областта съществува сиренна
система с около 140 периферни устройства. Проведената тренировка на
системата на 2 юни 2011 г. показа редица недостатъци и откази. Периодично
отпадат отделни абонати по обективни причини. На последната тренировка
41 бр. не бяха задействани.
Необходимо е срочно въвеждане на
съвременната система за РПО.
3. Поддържане в актуално състояние и усвояване на плановете за
защита при бедствия, подготовка на органите за управление и
силите на Единната спасителна система за готовността им по
изпълнение на дейностите по защитата
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В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Закона за защита при
бедствия в областта са разработени областен и общински планове за защита
при бедствия. Плановете се актуализират от назначените длъжностни лица.
Извършените промени в местните структури на държавните органи наложи
основна промяна на Областния план за защита при бедствие и
актуализираният вариант бе въведен с моя заповед от м. юли 2011 г.
След направените промени в ЗЗБ (ДВ бр.80/14.10.2011 г.) с моя заповед
е назначена работна група, под ръководството на заместник-областния
управител за разработване на единен План за защитата при бедствия на
областта. С мои указания е разпоредено на кметовете на общини да приведат
своите планове в съответствие с изискванията на закона. Работата по
подготовката на тези документи продължава.
За усвояване на плановете за защитата и повишаване на подготовката
на органите за управление по утвърден график се проведоха щабни
тренировки и учения с общинските щабове и Щаба за координация на
областта. Проведени са 7 щабни тренировки и две общински учения. В
ученията бяха привлечени екипи на ЕСС в областта. Планирани бяха
спасителни действия при различни бедствия, съобразно спецификата на
районите, в които са разположени общините.
4. Подготовка на фирмите и отделни групи от населението за защита
при бедствия
Подготовката на фирмите е контролирана в хода на направените
проверки за наличие на действащи аварийни планове и протоколи за
проведени тренировки по тяхното усвояване.
Оказана е методическа помощ на преподавателите в средните училища
по подготовката на учениците за защита при бедствия.
Проведени са ученически състезания на МПО „Млад огнеборец“ и
„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Беше организиран
конкурс за детска рисунка на тема „Мисия спасител”.
В изпълнение на Външния авариен план при авария в АЕЦ „Козлодуй“
се проведе обучение на преподаватели и ръководители на основните и
средните училища и детските заведения във всички общини за действие в
условията на радиоактивно заразяване. Обучени бяха 259 класни
ръководители, директори на учебни и детски заведения.
5. Подпомагане и възстановяване
По оперативна програма „Регионално развитие“ Община Луковит има
реализиран проект „Укрепване на подпорните стени на р. Златна Панега от ок
302 до ок 231, гр. Луковит“ със съдействието на МРРБ.
Пак по тази програма Община Ловеч работи по реализиране на проект
„Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез
реконструкция на коритото на р. Осъм в гр. Ловеч“.
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От бюджета на Община Ловеч са предвидени средства за възлагане на
проект за почистване на речното корито на р. Осъм.
В Община Априлци са изпълнени предписанията на комисията за
контрол на речните корита и са почистени мостовете в рамките награда,
речното корито на р. Видима и земнонасипните стени на язовирите „Черешов
дол“ и „Над селото“.
6. Провеждане на дейности по защитата при възникване на бедствия
Осигурена е проводимостта на републиканската мрежа при зимни
условия през януари и февруари 2011 г.
Създадена е организация и са осъществени мероприятия по
ограничаване и потушаване на масови горски пожари в част от Централен
Балкан през ноември 2011 г.
Ваня Събчева,
Областен управител
на област Ловеч
Съгласувал:
С. Маринова
Директор на дирекция АПОФУС
В. Иванова
Главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС
Изготвил:
В. Димитров
Служител в дирекция АПОФУС
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С уважение,
ВАНЯ СЪБЧЕВА
Областен управител
на област Ловеч
Съгласувал: :
дата:
Св. Маринова
Директор на дирекция АПОФУС
Изготвил :
М. Цветкова
Гл. счетоводител в Дирекция АПОФУС
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