І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА
Земетресение – сеизмично явление, свързано с движение на възникнали
размествания или разкъсвания в земните недра, вследствие съществуващите
напрежения.
Територията на областта попада към Средногорския район в МаришкоТунджанската зона. Има дължина 50÷100 км с магнитуд 7,1÷7,5 по скалата на
Рихтер и интензивност VІІІ и ІХ степен по скалата на Медведев-ШпонхойерКарник – Приложение № 1.
Очертават се три разломни района с осови линии: Казанлък-Сливен, Нова Загора-Котел и Стара Загора-Твърдица.
При земетресение с магнитуд 7÷7,5 по Рихтер ще се създаде сложна обстановка, характеризираща се със значителни повреди и разрушаване на съоръжения и сгради, поява на пукнатини в почвата, свличане и срутване на земни
пластове, масова паника сред населението. Сериозни щети ще понесе електроснабдяването от излизането извън строя на основни електрически подстанции, 110 kV-ви въздушни електропроводи, електрическата мрежа – ниско напрежение и голяма част от трафопостовете – ниско и високо напрежение. Нарушена ще бъде и целостта на водопроводната мрежа от разрушаване на помпени
станции, водопроводните и водоподаващите съоръжения.
Ще възникнат сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите и
мостовете и нарушения по транспортно-комуникационната система на областта.
Особено тежка обстановка след земетресения ще бъде създадена от нарушаване целостта на газопроводите, а при наличието на източници на запалване в района на авариите е възможно възникването на взрив и крупни пожари.
При земетресения от VII, VIII и ІХ степен по скалата на Медведев –
Шпонхойер – Карник се очакват сериозни въздействия върху жилищния и обществения сграден фонд, сградите с масово пребиваване на хора, обекти от националното стопанство, проектирането и изграждането на които е осъществено
на базата на изчисления по нормативи за антисеизмичност до VIІ степен на
въздействие.
Община Ямбол
Жилищни сгради
- до 2 етажа - около 10000 броя;
- над 2 етажа - около 1000 броя.
Загубите сред населението ще бъдат около 10 000 души, от които около
5000 души - безвъзвратни.
Пътни съоръжения
Надлезите на „Крайречен булевард” и „Граф Игнатиев” и над
ж.п.линията София – Бургас ще бъдат разрушени. Същото се отнася и за мостовете над двата ръкава на р. Тунджа.
Комунално-енергийни мрежи
В и К мрежи
Водоснабдяването на гр.Ямбол се осъществява основно от резервоар
„Боровец”, който се пълни принудително от ПС „Ормана”. При земетресение2

то е възможно тласкателният водопровод да бъде разрушен. По-малка е вероятността за повреди по водоснабдителната мрежа от ПС „Кабиле”.
Електрически мрежи
На територията на града има 4 бр. подстанции, при които може да има
разрушения в ОРУ. Повреди ще получат и 10 и 20 киловолтовите мрежи на територията на града. Вследствие на земетресението и скъсаните открити
ел.проводници ще възникнат редица огнища на пожари на територията на града. Ще се образуват вторични огнища на поражение при лесно- запалими материали, горива, техника и др.
Газопреносна мрежа
С особено опасни последици ще бъдат разрушенията по газопреносната
мрежа. Ще бъдат обгазени големи райони, поради което могат да избухнат
взривове и пожари.
Община „Тунджа”
Жилищни сгради
- до 2 етажа - около 3000 броя;
- над 2 етажа - около 500 броя.
Загубите сред населението ще бъдат около 3 000 души, от които около
1500 души - безвъзвратни.
Пътни съоръжения
Надлезите на АМ „Тракия” при селата Дражево и Завой ще бъдат със
сериозни повреди и ще бъде прекъснато движението по магистралата.
Електропреносни мрежи
Ще бъдат разрушени следните електропреносни линии ВН на територията на общината:
- в.л. 220 кV „Камчия”
- в.л. 110 кV „Каравелово”
- в.л. 110 кV „Биково”
- в.л. 110 кV „Диана”
- в.л. 110 кV „Коневец”
- в.л. 400 кV „Зорница”
Община Елхово
Жилищни сгради
- до 2 етажа - около 2000 броя;
- над 2 етажа - около 300 броя.
Загубите сред населението ще бъдат около 2 000 души, от които около
1000 души - безвъзвратни.
Електропреносни мрежи
Ще бъдат разрушени следните електропреносни линии ВН на територията на общината:
- в.л. 110 кV „Граничар”
- в.л. 110 кV „Синапово”
- в.л. 110 кV „Близнак”
- в.л. 400 кV „Зорница”
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Община Стралджа
Жилищни сгради
- до 2 етажа - около 2000 броя;
- над 2 етажа - около 300 броя.
Загубите сред населението ще бъдат около 2 000 души, от които около
1000 души - безвъзвратни.
Пътни съоръжения
Надлезите на АМ „Тракия” при селата Зимница, Чарда и Воденичане
ще бъдат със сериозни повреди и ще бъде прекъснато движението по магистралата.
Електропреносни мрежи
Ще бъдат разрушени следните електропреносни линии ВН на територията на общината:
- в.л. 110 кV „Мараш”
- в.л. 110 кV „Палаузово”
- в.л. 220 кV „Камчия”
- в.л. 400 кV „Зорница”
Газопреносна мрежа
На територията на общината се намира газокомпресорната станция
„Лозенец”. При разрушения на газопреносни съоръжения по време на земетресението е възможно да избухнат взривове и пожари.
Община Болярово
Жилищни сгради
- до 2 етажа - около 1000 броя;
- над 2 етажа - около 100 броя.
Загубите сред населението ще бъдат около 1000 души, от които около
300 души - безвъзвратни.
Електропреносни мрежи
Ще бъдат разрушени следните електропреносни линии ВН на територията на общината:
- в.л. 110 кV „Близнак”
- в.л. 400 кV „Зорница”
Газопреносна мрежа
На територията на общината се намира газокомпресорната станция
„Горска поляна”. При разрушения на газопреносни съоръжения по време на
земетресението е възможно да избухнат взривове и пожари.
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
1. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни
обекти и съоръжения, имащи отражение върху повече от една община
Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи:
Отговорността за определяне на критичните и потенциално опасни
обекти и изготвянето на експертизи за тях е на Директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” от облас4

тна администрация и ръководителите на фиксираните в плана обекти от критичната инфраструктура.
2. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на
органите за управление, силите за реагиране и населението
Изграждането и поддържането на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяването на органите за управление, силите за реагиране
и населението е елемент на задължителната превантивна дейност в частта й
относно прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на
последиците от бедствия.
На територията на областта има Сеизмична обсерватория и сиренна система за оповестяване на населението.
3. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението
3.1. Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране и провеждане на обучението
Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи се обучават за защита при бедствия. Отговорност за обучението имат Областен управител, Зам. Областен управител с ресор „Защита при бедствия” и главен секретар на областна администрация.
3.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между
органите за управление, съставните части на Единната спасителна система и
населението при бедствия/аварии
Подготовката на съставните части на Единната спасителна система се
извършва чрез провеждане на тренировки и учения с цел установяване състоянието на комуникационно-информационната система, готовността на екипите
за реагиране и подобряване взаимодействието и координацията на съставните
части и органите на изпълнителната власт. Планираните тренировки и учения
се финансират от републиканския бюджет.
4. Дейности за намаляване на риска
Спазване на териториалноустройствени, градоустройствени, строителни
и други технически мерки с цел предотвратяване или намаляване на вредните
последици от бедствия и улесняване на защитата и провеждането на спасителните операции и прилагането им при устройството на територията, строителството и експлоатацията на съоръженията и инфраструктурата.
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
При земетресение, при което има комбинирана зона на поражение - разрушения, затрупвания, хора под развалините, разрушаване на елементи от комунално-енергийната мрежа, пожари, замърсяване с опасни химични вещества,
създаване на огнища на замърсяване от радиоактивни източници, наводнения,
активиране на свлачища, прекъсване на комуникации, голям брой поразени хора и такива, останали без домове, възможност от биологично заразяване, създаване на предпоставки за възникване на епидемии и други, се провеждат неотложни аварийно-възстановителни работи.
В зоната на поражение от земетресение НАВР се провеждат във взаимодействие с основните съставни части на единната спасителна система.
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Списък на сградите за настаняване на останали без подслон хора вследствие на земетресение по общини за Област Ямбол са представени в Приложение № 4.
Непосредствено след труса в района на земетресението влизат специализирани разузнавателни групи, които определят характера и мащаба на разрушенията, приблизителния брой на затрупаните хора, най-късите и безопасни
пътища за движението на спасителните екипи, наличието на пожари и наводнения на отделни обекти, състоянието на електрозахранването и комуналноенергийната мрежа.
Извършва се разузнаване за определяне на:
1. маршрути за предвижване до зоната на поражение;
2. местата за устройване на странични и магистрални проходи;
3. степента и характера на разрушенията;
4. наличието на живи хора под разрушенията;
5. местата на сградите с масово пребиваване на хора и тези, в които
незабавно трябва да започнат издирвателни и спасителни работи;
6. степента на разрушение на елементите от комуналноенергийните мрежи и вторичните поражения, които са предизвикали;
7. огнищата на пожари;
8. наличието на замърсяване с радиоактивни източници, ОХВ, причинители на биологично заразяване;
9. сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване;
10. наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове
във въздуха над допустимите стойности;
11. състоянието на пътища и пътни съоръжения;
12. състоянието на хидротехнически съоръжения;
13. състоянието на жп мрежа, летища и пристанища;
14. местата, удобни за развръщане на ВПСП;
15. подходящи места за съхранение телата на загиналите;
16. местата на вертолетните площадки;
17. местата за устройване на палаткови лагери;
18. местата за развръщане на походни кухни;
19. пунктовете за раздаване на храна, вода, медикаменти и други;
20. местата за развръщане на полеви болници;
21. възможността за използване на различните видове средства за
комуникация;
22. местата, удобни за развръщане на пунктове за управление (ПУ);
23. откриването на проекти, схеми, чертежи или друга подобна информация за разрушените сгради;
24. оцелелите, които могат да дадат полезна информация;
25. състоянието на епидемиологичната обстановка;
26. удобните места за развръщане на пропускателни пунктове от и
към зоната на поражение;
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27. наличието на социални заведения, които биха могли да функционират и изпълняват задачи по ликвидиране на последствията;
28. наличието на обекти, на които незабавно трябва да се осигури
охрана;
29. състоянието на сгради, в които пребивават чужденци;
30. състоянието на обекти, които биха могли да предизвикат екологично замърсяване на околната среда;
31. състоянието на социални заведения за пребиваване на хора с
психични увреждания, възрастни, деца, лишени от родителски грижи, места за
лишаване от свобода;
32. състоянието на обекти от национално значение.
В района на разрушенията специализираните групи установяват връзка
със затрупаните хора и изясняват състоянието им, като определят най-удобните
места за разкриване развалините и извличане на пострадалите.
Преценява се възможността за използване на механизирани средства и
провеждане на взривни работи.
В района на разрушенията специализираните групи установяват връзка
със затрупаните хора и изясняват състоянието им, като определят най-удобните
места за разкриване развалините и извличане на пострадалите.
Преценява се възможността за използване на механизирани средства и
провеждане на взривни работи.
В промишлените предприятия и фирми („Континвест”, ХЕС АД, „Палфингер”, ЕФЕБ, „Винпром”, „Миролио България” и др.) се проверява състоянието на съдовете под налягане, резервоарите с химични и горивосмазочни материали, които могат да нанесат поражение на обекта или на по-големи площи.
Проверява се състоянието на съдовете и тръбопроводите, в които има
взривоопасни и запалителни вещества. Прави се обход и оглед на трасето на
газопровода, преминаващ през територията на областта.
При оглед на комунално-енергийната мрежа и енергозахранването трябва
да се определи мястото на аварията, обема на работата, силите и средствата за
локализирането й.
Проверява се състоянието на източниците за водоснабдяване и се преценява обема на работата по възстановяването им. Ако е необходимо определят се
местата за временно водоснабдяване и се организира снабдяване на населението
с вода чрез водоноски и други подходящи средства.
Въз основа на събраните данни от специализираните разузнавателни групи за обстановката в района на земетресението Областният управител (Кметът
на съответната община) взема решение за извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи. Решението се докладва във висшестоящата комисия.
Председателят на комисията свежда решението до изпълнителите.
След това в района на разрушенията влизат инженерните формирования,
които правят пътища и проходи към пострадалите сгради. Развалините се разчистват с булдозери, кранове товарачи и друга техника, съгласно Приложение
№ 2.
Основните усилия се насочват за провеждане на спасителните мероприятия
в най-силно пострадалите райони, в сградите с масово пребиваване на хора, във
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високите жилищни сгради и за предотвратяване на вторични огнища на поразяване от опасни химични вещества (ОХВ).
Спасителните работи започват непосредствено след възникването на земетресението чрез оказване на помощ и самопомощ от оцелелите и леко пострадали граждани и се провеждат до пълното им завършване.
За бързо и ефективно провеждане на неотложни аварийно-възстановителни
работи в зависимост мащабите на разрушения, в следствие на земетресението и
големината на населеното място, последните се разделят на сектори (участъци).
За всеки сектор се сформира подвижен пункт за управление, от който непосредствено се ръководят спасителните работи.
IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
1. Евакуация (временно извеждане) на населението от една община
в друга община на областта при бедствие
Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане
– Областен управител.
Случаи, в които се разпорежда временното извеждане – чл. 52 от ЗЗБ.
Разчет за евакуация и разсредоточаване – Приложение № 7.
2. Места за временно настаняване на населението от една община в
друга община на областта при бедствие.
Определяне на подходящи места за временно настаняване – използват се
сгради, предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери.
Длъжностно лице от областта, отговорно за осигуряване на недостигащото
оборудване – Началник отдел „Държавна собственост и устройство на територията”.
Източници за осигуряване на недостигащо оборудване в случаи на необходимост – ГДПБЗН, МВР, МО, БЧК, фирми и ведомства, разполагащи с такова
оборудване.
Длъжностни лица управляващи местата за временното настаняване – държавна собственост – Началник отдел „Държавна собственост и устройство на
територията”.
3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща, при повече от една бедстващи общини
Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други – Директор РЗИ и Главен експерт „Социални дейности”, специалист „Логистика” в РДПБЗН –Ямбол
 Храни – чрез общинските структури на Социално подпомагане, специализирани фирми, БЧК
 Имущества за осигуряване на временен подслон – складове на ГДПБЗН,
БЧК, фирми, Държавен резерв и Агенция за чуждестранна помощ
 Дрехи – складове на ГДПБЗН, БЧК, фирми
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 Медицинско осигуряване – ЦСМП Ямбол разполага с централен склад с
всички медикаменти, които са задължителни, съгласно Приложение 1 към чл.
10 от Наредба № 25, за работата на Центъра за един месец. Всички филиали на
ЦСМП имат запаси от изискваните медикаменти за 30 дни нормална работа.
Създаден е резерв от медикаменти и консумативи, които са в наличност в централния склад, а по договор с доставчика на медикаменти има клауза за допълнителен резерв и възможност за спешна доставка при необходимост. На територията на област Ямбол има разкрити 2 Отряда за медицинско осигуряване
(ОМО), съответно към МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД гр. Ямбол и МБАЛ „Св.
Ив. Рилски” ЕООД гр. Елхово.
 Транспорт – за извеждане на пострадали и евакуация, както и за извозване на материални ценности се организира съобразно общинските планове. В
случай на допълнителна необходимост се използват товарни автомобили на
фирма „Деспотов транс” и РДПБЗН – Ямбол.
5. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две и
повече бедстващи общини
Длъжностни лица от Областно пътно управление, отговорни за организиране и координиране на дейностите по разчистването – Директор на Областно пътно управление
Регистър на наличната техника – съгласно Приложение № 5.
6. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и
връзка с околния свят
Длъжностно лице, координиращо комуникациите по време на бедствие
– ръководител на ОЦ.
7. Законност и ред
Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта – Директор на ОД на МВР.
8. Ред и координация/съгласуване на дейността на специализираните
изпълнителни органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и законността:
 Отцепване на района, застрашен от наводнение или заливане
 Подпомагане извеждането на хора от застрашените райони
 Извършване на отводнителни мероприятия
 Съдействие за оказване на първа помощ на пострадалите
 Съдействие на специализираните звена на РДПБЗН при извършване на спасителни работи и ликвидиране на последствията
9. Логистика при повече от една бедстващи общини
Участващите в логистиката длъжностни лица Зам. Областен управител – с
ресор „Защита при бедствия” и Главен секретар на областна администрация
разработват и финализират договорни споразумения относно доставка необходимите материали и суровини за провеждане на мероприятията, както и подпомагане реалната координация. Координацията и съгласуването на логистичните мероприятия се извършва от Зам. Областен управител с ресор „Защита
при бедствия”.
10. Транспорт при повече от една бедстваща община
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Длъжностни лица от областна администрация, координиращи осигуряването на транспорта - Зам. Областен управител – с ресор „Защита при бедствия”
и Главен секретар на областна администрация
11. Здравеопазване
Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ
и здравеопазване – Директор на РЗИ.
12. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта
Длъжностно лице от областна администрация, координиращо дейностите
по възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства – Главен секретар на областна администрация, Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността,
Началник отдел „Регионално развитие”.
Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите (инфраструктурата) за възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване на възстановителни работи – Директор на РДПБЗН, Началник отдел
„Регионално развитие” – областна администрация.
13. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население
Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и вътрешно подпомагане, приемането и обобщаването на заявките, определяне на местата в областта за приемане на заявките, разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането – Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” и Директор на
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ
ДЕЙНОСТИ
Планира се изграждане на палаткови лагери, както следва:
 Община Ямбол – източно от обходен път „Изток” за 2 000 души;
 Община „Тунджа – на подходящи за целта терени извън населените
места за 1 000 души;
 Община Елхово – на 300 м южно от обходния път на гр. Елхово за
1 000 души;
 Община Стралджа – западно от гр. Стралджа посока с. Зимница и
северно посока „Петолъчката” общо за 1 000 души;
 Община Болярово – северно от гр. Болярово посока с. Ст. Караджово за 1 000 души;
 Област Ямбол – Промишлена зона на гр. Ямбол – 18 356 кв. м –
АЧДС № 2603/2008 год. за 2 000 души.
Определяне на сгради за настаняване на пострадало население:
Община Ямбол – ОУ „Йордан Йовков” и ОУ „Любен Каравелов” гр.
Ямбол
Община „Тунджа” – 17 бр. общински сгради, в зависимост от това кои
населени места са най-засегнати
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Община Елхово – ОУ „Св. Св. Кирил и Методи”, ОУ „Св. Кирил и Методий”, ПГ „Св. Климент Охридски” гр. Елхово
Община Стралджа – 3 броя училища и 2 броя детски градини
Община Болярово – ОУ в гр. Болярово
Определяне на терени във всяка община за разполагане на сили на
Единната спасителна система от други области:
Община Ямбол и община „Тунджа” – база на група СД на РДПБЗН и район на РСПБЗН Ямбол
Община Елхово и община Болярово – район на РСПБЗН – Елхово
Община Стралджа – район на РСПБЗН – Стралджа
Оценка на наличното и недостигащото оборудване за определените
терени и сгради държавна собственост
Налично оборудване от РДПБЗН Ямбол:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид имущество
Походно легло
Шалте
Дюшек
Одеяло
Кърпа хавлиена
Посуда за храна
чинии дълбоки
чинии десертни
гарафи за вода
вилици алпака
лъжици алпака
канчета за храна
тенджери емайлирани
казан емайлиран
казанчета термофонни

дъски за хляб
лъжици чаени
ножове малки
оцетници пластмасови
солници
тел за разбиване на яйца
черпаци емайлирани
черпаци алпака
пепелници алуминиеви
7. Маса походна
8. Стол походен
9. Палатка
20-местна
4-местна
палатка РП
10. Водоноска 1500 л

Мярка Количество

Местонахождение – складова
база

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

54
46
106
137
65

гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

120
60
14
20
14
42
2
1
10

гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
57
96
6
14
1
2
5
14
15
50

гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
Складова база с. Ген. Инзово
Складова база с. Ген. Инзово

бр.
бр.
бр.
бр.

5
2
41
1

Складова база с. Ген. Инзово
Складова база с. Ген. Инзово
Складова база с. Ген. Инзово
гр. Ямбол ул. „Клокотница” 27
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11. Походна кухня
12. Индивидуални средства
за дихателна защита респиратори

бр.
бр.

1
2 000

Складова база с. Ген. Инзово
Складова база с. Ген. Инзово

 ел. агрегат 30 kW – 1 бр.;
 автомобили за снабдяване – 1 товарен и 2 лекотоварни
Разчет на недостигащото оборудване за областта:
Общините не разполагат с налично оборудване и имат следните необходимости:
Община
Ямбол
„Тунджа”
Елхово
Болярово
Стралджа
Общо:

палатки
12 – 14 м.
70
50
70
50
50
290

походни легла
2000
2000
3000
1000
2000
1000
2000
1000
2000
1000
11 000
6 000

одеяла

водоноска

ел. агрегат

8
7
4
4
4
27

6
5
3
3
2
19

Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща,
при повече от една бедстващи общини
Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други, за цялата област
Населено място
Община Ямбол
Община „Тунджа”
Община Стралджа
Община Елхово
Община Болярово
Област Ямбол

Население
бр.
15 000
5 520
2 800
3 600
890
27 810

Цена за 3 хранодена в лв.
18,00
18.00
18,00
18.00
18,00
18,00

Сума
270 000
99 360
50 400
64 800
16 020
500 580

Сума
за медикаменти
30 000
11 000
5 000
10 000
1 500
57 500

VІ. НАЧИН НА ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Координирането на действията на структурите от ЕСС става по стандартна оперативна процедура – Приложение № 8.
Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват
непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на земетресение, тяхната оценка и незабавни действия. Аварийните екипи се осигуряват с
необходимите технически, транспортни и комуникационни средства и със
средства за индивидуална защита. Взаимодействието между органите за управ12

ление и силите за провеждане на НАВР се извършва по действащата УКВ радиосвръзка, а при необходимост се организира КВ радиосвръзка.
Взаимодействието се осъществява от ОЩК на НАВР чрез Оперативния
център (ОЦ), като допълнително се уточнява следното:
1. Определяне мерките за защита на населението.
2. Участници и режими на работа за провеждане на защитни мероприятия.
3. Видове осигурявания.
Цялостната дейност по взаимодействието обхваща получаването и предаването на информация в национален мащаб.
VII. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Налични средства и възможности за комуникация (директни телефонни
връзки, обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и
интернет връзка) на областта с околния свят – с ОЦ, с ГДПБЗН, с общините на
областта със съседни области и населени места, с длъжностни лица от общините и областта (Приложение № 6).
„Алкател – Лусент България” ЕООД – район Ямбол (БТК) предоставя на
Областен Щаб за координация при обявено „Бедствено положение” в община
и/или на територията на областта директни телефонни канали. По искане на
Щаба за координация „Алкател – Лусент България” ЕООД – район Ямбол имат
възможност да предоставят и други телефонни канали, невписани в двустранния протокол.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво,
кметство и населено място се осъществява от ОЦ на РДПБЗН – МВР.
При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на областно и общинско ниво, ранното предупреждение и оповестяването се извършва по заповед на областния управител, кмета на засегнатата община или Директора на РДПБЗН Ямбол. Заповедта се изпълнява от ОЦ – Ямбол и се информира НОЦ.
Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е
предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи
групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие
или въздушна опасност и за излъчване на указания за необходимите мерки и
действия чрез акустични сигнали и гласова информация.
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Информиране на населението:
Областният щаб за координация предоставя на населението в зоната за
неотложни защитни мерки следната предварителна информация:
 вида на бедствената обстановка (земетресението) и при възможност
характеристиките й (характер, продължителност и възможно развитие);
 планираните мерки за помощ и защита на здравето на хората, включително мерките, предвидени във външния авариен план за уведомяване, защита и помощ на населението в случай на аварийна обстановка;
 организация на възможна евакуация;
 информация за съдействие на органите на изпълнителната власт и
аварийните екипи и спазване на техните разпореждания.
Когато е възможно възникване на авария, населението в зоната за неотложни защитни мерки се уведомява за това и преди нейното възникване получава следните информация и съвети:
 настройване на определена честота на радио- и телевизионните приемници;
 подготвителни съвети към здравни, детски и учебни заведения и другите организации;
 препоръки към определени професионални групи.
VІІІ. ЕКИПИ И СРЕДСТВА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ (Приложения 2 и 3)
ІХ. ПРИЛАГАНЕ, ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА
ОБЛАСТТА
Планът се усвоява чрез провеждане на тренировки и учения на органите
на управление и силите за реагиране.
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В проиграването на плана участват съответните длъжностни отговорни
лица от областна администрация и всички институции, имащи ангажименти по
защитата при бедствия.
Планът се актуализира по ред определен със заповед на Областния управител, при настъпили промени на основни длъжностни лица, реда и начина за
осъществяване на връзка, силите и средствата на Единната спасителна система.
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