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ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЩАБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2015г.
Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за
взаимодействие с Националния щаб е актуализиран със Заповед №РД-07-502/07.12.2015 г.
Изпълнен е графика за провеждане на тренировки и учения с щабовете за координация на
Област Ловеч за 2015г. През отчетния период са проведени две заседания на Областния
щаб за защита при бедствие. В изпълнение на Заповед № РД-07-217/22.05.2015 г. на
Областния управител на област Ловеч, на 18.06.2015 г. от 10:00 часа се проведе областно
учение на тема „Дейност на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при
бедствия, при наводнения на територията на община Троян и община Ловеч “. Проведеното
учение показа, че членовете на областния щаб умеят да оценяват обстановката, да вземат
адекватни решения и да правят целесъобразни предложения за ограничаване на бедствието
и ликвидиране на последствията от него. С проведеното мероприятие се повиши
подготовката на членовете на щабовете за изпълнение на областния и общинските планове
за защита при бедствия, при изпълнение на мероприятията, заложени в Плановете за
защита при бедствия, в частите им за действия при наводнения.
Съществен елемент от планирането на защитата при бедствия е поддържане на
републиканската пътна мрежа за функциониране при зимни условия, както и готовността
на отделните институции да изпълнят задълженията си към обществото през зимния сезон.
В област Ловеч са подготвени плановете за поддържане на пътищата от ангажираната
фирма, които са съгласувани с Агенция „Пътна инфраструктура“. Кметовете на общини
разработиха свои планове за поддържането на четвъртокласната пътна мрежа. Освен това
бяха подготвени и планове за въвеждане на временна организация на движението при
снегонавявания и такива, за взаимодействие между отделните институции при оказване на
непосредствена помощ на пострадали отделни лица и групи от населението. На 19.11.2015г.
в Областна администрация - Ловеч се проведе разширено заседание на Областния щаб за
изпълнение на плана за защита при бедствия, на което присъстваха и кметовете на общини.
Ръководителите на териториални звена и търговски дружества докладваха за състоянието и
готовността на дежурните екипи, както и за възможността им за съвместни действия при
бедствени ситуации. Беше съгласувана програмата на ОО „ДАИ“ за действие при зимни
условия.
В областта и общините е извършен преглед и актуализация на плановете за защита при
снегонавявания и обледенявания, като най-вече е акцентирано на взаимодействието на
отделните структури при възможни утежнени ситуации.
За подобряване на организацията на превантивни дейности по защита от бедствия през
2015 година са осъществени следните дейности:
• Изготвен е доклад до МВР, съдържащ обобщена информация за извършеното по общини
през 2014 година.
• Изготвена е обобщена информация за потенциално критични инфраструктури и обекти за
общините от област Ловеч;
• Изготвено е писмо до прокуратурата, относно изискана информация за дейности по
защита при бедствия;
• Изготвени са писма до общините, относно валежи, щети, щабни тренировки и свлачища;
За предприемане на необходимите действия, за ограничаване на щетите причинени от
пожари, със заповед на областния управител е определен пожароопасния сезон за 2015
година. Заповедта е изпратена до кметовете и кметските наместници на населени места,
директора на РУГ и ръководителите на държавните горски и ловни стопанства.

През 2015 г. са назначени две междуведомствени комисии, които в периода 12.05. –
28.06.2015 г. и 20.10 – 06.11.2015 г. извършиха проверка на техническото състояние на
потенциално опасните язовири, защитните съоръжения, речните корита и отводящите
дерета в област Ловеч. В работата на комисиите бяха включени представители на НЕК ЕАД
“Язовири и каскади“ към МИЕТ, Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски
район“- Плевен, ОУПБЗН-Ловеч, РИОСВ-Плевен, ОД“Земеделие“, РДГ и Областна
администрация - Ловеч. Съдействие на комисията беше оказано и от представителите на
общините и „Напоителни системи-ЕАД“-клон Среден Дунав-Плевен.
Списъкът с потенциално опасните язовири е актуализиран през януари 2015г. и в него под
наблюдение са 25 обекта.
Подробно, за всеки от язовирите констатациите са дадени в протоколите на комисията,
съставени за всеки един от тях. Протоколите са предоставени на собствениците
(ползвателите) на тези обекти за запознаване и изпълнение.
За предотвратяване на последици от бедствия, със заповед на областният управител, беше
назначена междуведомствената комисия, която да извърши проверки за състоянието на
мостовете над реките Осъм, Вит, Видима и на р. Искър при с. Карлуково. От кметовете на
общини беше изискана информация относно състоянието на въжените мостове на
съответната община.
В съответствие с предоставените правомощия (чл. 2, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на МВКВПМС) за всяко от направените Искания е подготвено становище на
областния управител, което е предоставено на вниманието на секретаря на комисията в
определения срок.
Изготвено е писмо до МВКВПМС за потвърждение на становище относно искане за
финансиране укрепване на дигите в с. Торос и с. Дерманци.
В тази връзка са изготвени писма до общините с указания от МОСВ и относно
актуализация на исканията до МВКВПМС.
Изготвени са писма до Община Ловеч, Басейнова дирекция и Напоителни системи, относно
състоянието на дигите по река Осъм в с. Йоглав.
Относно постъпил сигнал за опасен „Стъклен покрив“ в ж. к. „Космос“ е извършен оглед на
място и са сигнализирани органите на РД ПБЗН за обезопасяване със сигнална лента, както
и Община Ловеч.
Във връзка с подаден сигнал за изтичане на газ е осъществена координация и са извършени
проверки на сондажа в землището на с. Деветаки, община Ловеч. За резултата от
проверката са съставени констативни протоколи, които са изпратени до РИОСВ-Плевен,
Министерство на енергетиката и Прокуратурата.
Изпълнени са предписания от РДПБЗН-Ловеч за състоянието на противопожарната защита
в сградата на Дом „Преслав“: Изработен е план за евакуация, съгл. чл. 9, ал. 1, т. 4 от
Наредба №8121з-647/01.10.2014г. и са актуализирани схемите за евакуация от големия
салон и зала №109, съгл. чл. 9, ал. 1, т. 4, чл.11 и приложение №2 от Наредба №8121з647/01.10.2014г.
Цялата информация за проведените заседания и дейността по защита на бедствия се
публикува на интернет страницата на Областна администрация Ловеч.

С уважение,
инж. Ваня Събчева
Директор дирекция АПОФУС

