Приложение № 68 към точка 9. от НПлЗБ приет с РМС 973/ 29.12.2010 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Стандартна оперативна процедура №02
Координиране на структурите от ЕСС при НАВОДНЕНИЕ

КООРДИНИРАНЕ СТРУКТУРИТЕ ОТ ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА
СИСТЕМА (ЕСС) ПРИ НАВОДНЕНИЕ
I. Общи положения.
Процедурата определя реда за привеждане на силите и средствата от ЕСС
за действие при наводнение и е разработена на основание на чл. 29, ал. 2, т. 2
от Закона за защита при бедствия.
- Приложение на процедурата.
При наводнение в урбанизирани територии.
II. Оповестяване от ЕСС и органите за управление:
1. Дежурният в националния оперативен център (НОЦ) – ГДПБЗН
получава съобщение от дежурния в оперативния център (ОЦ) на СУ/ОУПБЗН,
от оперативните дежурни на МИЕТ и МЗХ или от ЕЕНСП 112.
2. Дежурният в Оперативния център:
а. проверява и събира допълнителна информация;
б. уведомява:
• оперативния дежурен по ниво на подчиненост;
• оперативния дежурен на съответния орган на изпълнителната
власт (Оперативните дежурни на министерства, на областни/общински щабове
за изпълнение на съответните планове за защита при бедствия);
• съответния ръководител;
в. извършва оповестяване на групите по определения ред в Наредбата за
условията и реда за функционирането на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност;
г. събира, обработва и предоставя информация до пресцентъра на МВР
за възникналото наводнение и предприетите мерки;
III. Организиране на взаимодействието между оперативните дежурни
центрове на структурите от ЕСС.
1. Взаимодействието се осъществява по приложената схема:
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2. Оперативните дежурни/ситуационни центрове получават, обработват и
обменят своевременно информация за обстановката.
3. Оперативните дежурни/ситуационни центрове на министерства,
ведомства, дежурните към органите на местната власт и дежурните при
юридически лица и еднолични търговци по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ организират
изпълнението на дейностите съгласно плановете за защита при бедствия и
предоставят информация за предприетите действия в НОЦ на ГДПБЗН или на
ОЦ на СУ/ОУПБЗН.
IV. Кординацията на силите и средствата от ЕСС в района на
бедствието се организира от ОЦ на СУ/ОУПБЗН, който:
1. Подържа връзка с ръководителя на място.
2. Получава от ръководителя на място информация за мащаба на
бедствието, проведените дейности по защита, ноебходимите сили и средства,
анализира информацията и я предоставя в съответните щабове за изпълнение
на областния и общинските планове за защита при бедствия и на НОЦ на
ГДПБЗН.
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3. Организира въвеждането на допълнителни сили и средства по искане на
ръководителя на място, кмета на общината или областния управител.
4. Във взаимодействие с органите на местната власт координира
логистичното осигуряване на частите от ЕСС.
VI. Задължения на съставните части от ЕСС при наводнение:
№
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
ОТГОВОРНИ
ОРГАНИ И
ЛИЦА
Получават информация за мястото на наводнението и
ЕЕНСП 112,
има ли пострадали.
ОЦ,
ОДЧ-МВР
1
Оповестяване
Привеждане в готовност на силите и средствата на ЕСС МВР, МО,
МЗ, МОСВ,
МЗХ, БЧК,
кметове на
общини,
доброволци
Оповестяване на групите на национално, областно и МВР
общинско ниво за координиране изпълнението на
националния, областните и общински планове за
защита при бедствия в частта наводнения.
2
Неотложни мерки за намаляване на въздействието
Предприемане на мерки за намаляване на вредното
МОСВ, МЗХ,
въздействие на водите (възстановяване и надграждане
МИЕТ,
на диги, ограничаване притока на вода, аварийно
областни
изпускане на водохранилища и отклоняване на водни
управители,
потоци).
кметове на
общини
Спиране на движението по застрашени пътища и ж.п.
МВР, МТИТС
участъци
МРРБ
Осигуряване на обществения ред, регулиране на
МВР
движението, ограничаване достъпа до залетите места.
3
Спасителни операции
Извеждане на застрашеното население на безопасно
МВР, МЗ,
място.
МТСП,
областни
управители,
кметове на
общини
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Извършване на евакуация на животни.
Извършване на разсредоточаване на културни и
материални ценности.

4

Временно извеждане на лица лишени от свобода.
Провеждане на операции по издирване и спасяване.
Оказване на първа помощ на място на пострадали и
транспортирането им до лечебни заведения.
Настаняване на населението останало без подслон
Настаняване на население останало без подслон в
резервен сграден фонд и в други подходящи сгради.

Изграждане на палаткови лагери за ненастаненото
население в сграден фонд.

Осигуряване на сграден фонд за държавни учреждения
включително
за
щабовете
за
координиране
изпълнението на плановете за защита при бедствия.
Осигуряване на продукти от първа необходимост и
резервно водоснабдяване или доставяне на питейна
вода с водоноски.
5

МЗХ, кметове
на общини,
доброволци
МК, МВР,
МТИТС,
областни
управители,
кметове на
общини,
доброволци
МВР, МП
МВР, МО
МЗ, МВР, МО
областни
управители,
кметове на
общини, МО,
ръководители
на ведомства
МВР, БЧК,
областни
управители,
кметове на
общини
МРРБ,
областни
управители
МВР, МЗ,
БЧК, МРРБ,
МТСП, МЗХ

Извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи
Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването с
МИЕТ
ток, газ и въглища.
Отстраняване на аварии по комунално-битовите мрежи. МРРБ,
МТИТС
Определяне степента на разрушения на сградите и
МВР, МРРБ,
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съоръженията и укрепване или разрушаване на
повредени сгради (сгради и разрушения по
инфраструктурата на дружествата и държавните
предприятия от системата на транспорта).
Възстановяване на разрушени ж.п. участъци.
Възстановяване на пътната мрежа.
Извличане на аварирала техника.
Временно възстановяване на повредени мостове.
6

7

Ограничаване на разпространението и ликвидиране
на възникнали епидемични взривове, епидемии и
епизоотии от заразни и паразитни болести
Изолиране на района на епидемията /пандемията
Вземане и анализ на проби.
Локализиране и ликвидиране на заразите.
Други операции, свързани със защитата
Разпознаване, документиране и организиране
погребението на загиналите.
Организиране събирането на загинали животни и
създаване организация за извозването им до екарисаж.
Раздаване на помощи на пострадалото население.

МТИТС

МТИТС
МРРБ,
кметове на
общини
МВР, МРРБ
МТИТС,
МРРБ

МВР
МЗ, МЗХ
МЗ, МЗХ
МВР, МЗ,
кметове на
общини
МЗХ, кметове
на общини,
доброволци
МВР, БЧК,
МТСП, МЗХ,
кметове на
общини

VII. Точки за контакт (на режим 7/24 часа) по изпълнение на тази
процедура.
N
1.

Организация

Телефон, мобилен телефон,
факс, e-mail
Министерски съвет

Забележка

Дежурен
МВР

2.
3.
4.

СЦ
НОЦ - ГДПБЗН
Дежурен ГДНП
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5.

Пресцентър
МЗ

6.

Дежурен
МО

7.

Дежурни
МТИТС

8.

Дежурен
МРРБ

9.

Дежурен
МЗХ

10. Дежурен
МОСВ
11. Дежурен
МТСП
12. Дежурен
БЧК
13. Дежурен
VIII. Процедурата преустановява своето действие след изтегляне на
силите и средствата от ЕСС от мястото на бедствието.
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