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І. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА:
Външния авариен план се разработва на основание чл.108, ал.1 от Закона за
опазване на околната среда,чл.9, ал. 10 от Закон за защита при бедствия и
аварии и чл. 18, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
ІІ. ЦЕЛ НА ПЛАНА.
Външния авариен план е част от общинския План за защита при бедствия и
се разработва с цел:
1. Създаване на необходимата организация за вземане на мерки за защита
на живота и здравето на хората, на околната среда и за действия на органите
за управление и силите за реагиране при производствена авария.
2. Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в общинската
администрация и формированията на търговските дружества и фирми.
3. Осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно
информационната система, както и наблюдение, анализ, ранно
предупреждение и оповестяване.
4. Разработване на варианти за временна организация на движението в
общината при тежка производствена авария с избягване на блокиране на
уличното движение.
5. Създаване на организация за транспортиране на нуждаещите се от
хемодиализа пациенти и родилки и евентуалното им хоспитализиране.
6. Съобщаване на необходимата информация на обществеността и
осигуряване на ефективна комуникация между компетентните органи и
оператора.
7. Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в
спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от аварията до
възстановяване на нормалния ритъм на живот.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА.
1. Местоположение на обекта.
Площадката на обект „Пристанище за обществен транспорт от регионално
значение за горива – Варна” е с обща площ 116 декара и се намира в
местността „Манастира” землището на община Белослав.
Границите на обекта са:
На запад – Фериботен комплекс – Варна на около 1500 м.
На север – Фарватера на Белославското езеро на около 400 м.
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На изток – Стадиона на гр.Белослав на около 340-350 м.
На юг и югоизток – Жилищна регулация на гр.Белослав на около 400 м.
На югоизток – Крайна постройка от землището на гр.Белослав – 260 м.
На югоизток – Път от четвъртокласната пътна мрежа Варна – Аспарухов
мост – Белослав – Ферибот – Девня.
2. Строителна характеристика на обекта.
На площадката вече са изградени и са влезли в редовна експлоатация
следните съоръжения:
- Резервоарен парк за ВВГ (пропан - бутан) – 1000 м³ - 5 броя резервоари с
единичен обем V – 200 м³ общо 1000 м³ (подземен монтаж);
- Помпено-компресорна станция за ВВГ (пропан - бутан);
- Ж.п. наливно-изливно устройство за ВВГ (пропан - бутан);
- Автоналивно устройство за ВВГ (пропан - бутан);
- Газопроводна система за ВВГ (пропан - бутан);
- Обслужваща сграда на обекта, портиерна и операторно към резервоарния
парк;
- Електронна вагонна везна;
- Автомобилна везна;
- Ж.п. коловози;
- Трафопост;
- Дизел агрегат;
- Помпена станция за противопожарни нужди;
- Водопроводно отклонение;
- Канализационно отклонение;
- Пътна връзка за ПИ 20232.
На следващи етапи ще бъдат изградени следните съоръжения:
- Резервоарен парк за ВВГ (пропан - бутан) – 7000 м³ (подземен монтаж);
- Пристанище за горива;
- Резервоарен парк за ЛЗТ - 10000 м³ (надземни резервоари);
- Железопътна естакада за ЛЗТ;
- Автомобилна естакада за ЛЗТ;
- Помпена станция за ЛЗТ;
- Пълначно за битови бутилки с пропан-бутан.
IV. АНАЛИЗ НА РИСКА.
Общият капацитет на резервоарите класифицират предприятието, като
„предприятие с висок рисков потенциал“.
Опасната химична смес, която е налична в предприятието се класифицира,
като опасна „Изключително запалим газ“. При възникване на пожар или
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взрив на някое от съоръженията, той би могъл да доведе до големи
материални щети на площадките на предприятието.
Обект „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за
горива – Варна” е потенциално опасен рисков обект за замърсяване на
околната среда, поради:
- Евентуален голям разлив на ВВГ и образуване на токсичен облак във
въздуха;
- Изтичане на големи количества ВВГ и запалването им, при което биха се
образували и емитирали в атмосферата продукти на непълно горене, някои
от които имат висока степен на канцерогенност и токсичност.
При изпускане на газ в малки количества опасността е в обгазяване на
шахти на сгради, което крие опасност от взрив при достигане на
взривоопасни концентрации. При взрив се очакват значителни разрушения
с пострадали хора, намиращи се в сградата или в района на взрива.
При изпускане на газ в големи количества е възможно да се получи взрив
не само в затворени помещения, но и в атмосферата / при достатъчна
концентрация и определени атмосферни условия /. При горене на природен
газ е възможно запалване на околните сгради.
При безветрие в обгазената зона може да обхване терен с диаметър
няколкостотин метра от точката на изтичане. В тази зона е възможен взрив
с последващ пожар и взривна вълна, а преди това - спазмалогично
въздействие върху организма на хората.
Газ пропан-бутан по свойства и специфично тегло е по-тежък от въздуха и
в случай на авария се натаява в приземните слоеве. За разнасянето му са
необходими специфични метеорологични условия - вятър.
ПРОГНОЗА
ЗА
ВЪЗМОЖНИТЕ
БЕДСТВИЯ,
АВАРИИ
ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА.

И

Възможните причини за авария в предприятието са свързани с изтичане на
опасни химични вещества (пропан-бутан) и последвалите от това събития.
1. Изтичане.
Изтичането може да бъде бавно с непрекъснато освобождаване от малки
отвори до почти моментално изхвърляне на съдържанието при големи
аварии. Примери за малки отвори са пукнатините или дупките в стените на
резервоар или тръбопровод.
- Изтичане от резервоари;
- Изтичане от тръби;
- Изтичане от цистерни в стационарно състояние;
- Изтичане от помпи.
2. Пожар.
- Пожар от разлив на жп естакада;
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- Пожар разлив на автоестакада;
- Пожар от разлив в помпено отделение.
3. Наводнение.
Местоположението на обекта не налага специални мерки за защита при
наводнение.
Територията на предприятието не попада в заливна зона.
4. Земетресение.
Районът на гр.Белослав попада в сеизмична зона от VІІ степен на
интензивност по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник. В тектонско
отношение районът на обекта се отнася към Североизточен район,
Шабленска сеизмична зона с дълбочина 15 – 30 км.
В резултат на сеизмично въздействие от VІІ и по-висока степен е възможно
възникване на следната обстановка:
- част от сградния фонд ще получи пълни и силни разрушения;
- ще има ранени, контузени или затрупани сред работещите и клиентите;
- ще бъде нарушена системата на енергоснабдяване;
- възможно е създаването на сложна пожарна обстановка, съпроводена с
взривове;
- възможно е частично или пълно разрушаване на резервоари за ВВГ и
тръбопроводна разводка;
- възможни са разрушения на обваловката на резервоарите и масивно
замърсяване на околната среда с нефтопродукти.
5. Ураганен вятър, снегонавявания, заледявания, обледенявания.
Съществува вероятност при снеговалеж съпроводен със силен вятър да
възникнат снегонавявания. В резултат на тях е възможно да се получат
големи преспи, което да затормози комуникацията в складовата база и да
наруши средствата за връзка с регионалните структури на министерствата и
ведомствата. Това в най-голяма степен представлява опасност, ако на обекта
възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима
външна намеса.
При рязко понижаване на температурата под 0°С и валежи от дъжд и сняг,
при мъгла и висока влажност на въздуха, придружени от студен вятър е
възможно да възникне заледяване, което се изразява в образуване на ледена
кора по земята, предметите и съоръженията.
Най-често се получава заледяване на подходите и изходите към
предприятието. При определено стечение на атмосферните условия може да
се създадат предпоставки за обледяване на някои части от конструкцията на
сградите. При обледяване най-уязвими биха могли да бъдат покривните
конструкции, особено ако натрупването на големи ледени маси се
комбинира с настоящ или последващ ураганен вятър.
6. Радиоактивно замърсяване.
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В резултат на безконтролното освобождаване в околното пространство на
радионуклиди при аварии в ядрени реактори населението и обектите ще
бъдат подложени на облъчване. Освен риска от технологична авария в АЕЦ
„Козлодуй“, може да се добави и риска от:
- трансгранични радиоактивни замърсявания при авария в АЕЦ „Черна
вода“ - Румъния, отстояща на 110 км. по въздушен път от град Белослав.
- катастрофа на автомобил превозващ радиоактивни материали и други.
Радиационното действие се дължи главно на бета и гама-лъчения на
попадналите в атмосферата и на отлагащите се върху земята радионуклиди.
7. Терористичен акт срещу обекта.
Терористичните действия, независимо от техните мотиви и цели, водят до
значими последици, особено в обекти, в които се намират запалителни и
взривни вещества. Възпламеняването на същите е съпроводено с
разрушения на сгради и съоръжения, човешки жертви, травми/ физически и
психически/. В обекта ще се създаде сложна и критична обстановка.
Провеждането на СНАВР в такава обстановка изисква предварително добро
планиране и поддържане на определени знания и психологически нагласи
на служителите.
ИЗВОДИ.
В резултат на извършеният и анализ на риска за възможните опасности,
следствие от възникване на аварийна ситуация с опасни химически
вещества на територията на предприятието, могат да се направят следните
изводи:
1. На територията на обекта могат да възникнат различни по сила и характер
аварийни ситуации с опасни химични вещества, които да доведат до
нанасяне на тежки необратими щети на персонала и оборудването.
2. Възникване на пожари и експлозии на територията на предприятието, в
резултат на изтичане (изпускане) на опасни вещества ще доведе до
допълнителни разрушения и увеличаване броя на пострадалите.
3. Разрастването на аварийната ситуация с поява на "ефект на доминото"
може да създаде опасност за населението в прилежащите на предприятието
територии, което да наложи временното му евакуиране, основно за
предотвратяване на паника.
V. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ.
Мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия в района
на предприятието не са в компетенциите на общината.
Необходимо е предприятието да провежда политика на спазване на
инструкциите за безопасност, нормите за експлоатация и условията на
технологичните процеси.
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VI. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
Една от мерките за защита на населението е поддържането на аварийна
готовност в предприятието чрез:
- формиране на вътрешно противопожарно звено ( формирование);
- периодично обновяване и актуализация на плана за провеждане на СНАВР;
- провеждане на щабни тренировки и учения за прилагане на плана;
- поддържане на постоянно дежурство за оповестяване на щаба за
координация , формированията за провеждане на СНАВР и населението;
- обучение, квалификация и преквалификация, поддържане в постоянна
готовност на органите за управление, силите и персонала за действие при
бедствия и аварии.
При възникване на авария, информацията която се получава от Дежурния в
предприятието, при Дежурния в ОбСС е следната:
- вида и количеството на опасните химични вещества;
- посока на придвижване на облака с опасни химични вещества;
- има ли опасност за населението;
- предприети мерки за защита на персонала и населението в прилежащите
територии;
- предприети мероприятия за ликвидиране на последствията от аварията;
- необходими сили и средства за провеждане на СНАВР.
Въз основа на горното Кмета на Общината взема решение за евакуация на
част (квартал) или цяло населено място.
При оценка на обстановката в общината следва да се има предвид:
1. Вида и количеството на веществото;
2. Времето за изтичане (между 2 и 3 минути за най тежките варианти);
3. Ефектите от неопределена експлозия на облак от пропан-бутан.
VII. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ
ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ
ТЯХ.
1. Име и длъжност на лицето/лицата, отговорно /отговорни за
координацията на силите и средствата при провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи/СНАВР/ извън територията
на обекта.
Съгласно чл.65, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия, Кметът на
общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на
общината.
В случай на отсъствие на Кмета или при физическа невъзможност да
изпълни задълженията си, дейностите по организирането и защитата от
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бедствия се осъществяват от назначено от него длъжностно лице или от този
който го замества.
Всички необходими данни за горните лица ( имена, адреси,телефони за
връзка и други ) се намират при Дежурния в Общински съвет по сигурност.
На територията на Община Белослав има изграден общински щаб за
изпълнение на плана на защита при бедствия, назначен със заповед на
инж.Деян Иванов – Кмет на Община Белослав.
2. Име и длъжност на лицето/лицата, упълномощено/упълномощени да
задейства /задействат оповестяването и привеждането в готовност на силите
и средствата при провеждане на СНАВР извън територията на обекта.
Дежурният по ОбСС–Белослав оповестява Председателят на щаба- Кмета на
Общината и специалиста „Защита на населението“, като им подава сигнал
„Бедствие“.
3. Планирани мерки за ранно оповестяване, алармиране и информиране и
процедури за готовност и свикване.
Дежурният ОбСС – Белослав, след като оповестява целият личен състав на
Общински щаб за изпълнение на плана на защита при бедствия и аварии –
Белослав, докладва на дежурният по ОСС-Варна, като изготвя подробно
донесение за възникналото бедствие или авария, за щетите, за взетите мерки
от Щаба за ликвидиране на последствия. По разпореждане на Кмета на
общината, Дежурния по ОбСС оповестява оперативните дежурни на ПБЗН,
РПУ за привеждане в готовност на силите и средствата по плана за
взаимодействие между техните организиции и общината.
Налични системи за оповестяване/предупреждение:
Системата за оповестяване/ предупреждение на ОбСС, на общинската
администрация и населението на общината включва комплекс от
мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на Оперативния
дежурен в Общината за кризисни състояния - природно бедствие,
производствена авария, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза
и други. Оперативния дежурен е в състояние да предава информация за
възникнали бедствия към ОЦ на РД "ПБЗН" - МВР и дежурен в ОСС в
областна администрация, да оповестяват състава на общинската
администрация, да подават информация до търговските дружества,
организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на
Общината.
На настоящия етап може да се ползва изградената система за оповестяване
ТКО от системата АСО осигуряваща връзката между областта и общината.
Оповестяването на членовете на Щаба за координация , ръководствата на
фирмите и обектите и кметствата се извършва чрез мобилните или
стационарни телефони на мобилните оператори.
Може да се използва и националната система за оповестяване.
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Оповестяването на населението може да се извършва със сиренно оповестителната система от електрически сирена, а в населените места,
където няма монтирана такава с ръчни сирени задействани от кметовете.
А. Органите за управление.
Оповестяването на органите за управление в общината се извършва чрез
стационарни и мобилни телефони на операторите. По същия начин се
оповестяват и ръководителите на фирми и обекти и кметовете на населени
места след разпореждане.
Б. Щаба за координация.
Щаба за координиране на СНАВР се оповестява чрез мобилни телефони.
В. Силите за реагиране.
Силите за реагиране се оповестяват и координацията между тях се
осъществява посредством мобилни телефони.
4. Планирани мерки за координиране и организиране на формированията и
средствата, необходими за провеждане на СНАВР извън територията на
обекта, за прилагане на външния авариен план.
Създават се с решение и финансово осигуряване от съответните
административни ръководители. Разработват аварийни планове за
ликвидиране на последствията от промишлена авария, координирани с
"Плана за действия при бедствия на Община Белослав".
5. Планирани мерки за оказване на помощ при СНАВР извън територията
на обекта, за прилагане на външният авариен план в предприятието.
5.1. Неотложните аварийно – възстановителни работи извън територията на
предприятието ще започнат непосредствено след отстраняването на
опасностите за живота и здравето на аварийните и възстановителни екипи.
Важността на обектите за възстановяване извън предприятието се определя
въз основа на целесъобразността от тяхното използване, а именно:
- Възстановяване транспортната инфраструктура – ЖП линия, пътища и
техните съоръжения;
- Обекти, определящи жизнената дейност на общината и осигуряващи стоки
от първа необходимост;
- Обекти на здравеопазването и образованието;
- Жилищни и стопански сгради.
5.2. Ред за организация на дейностите извън района на „Пристанище за
обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна”:
- Разузнаване на разрушените или обгазени райони и състоянието на
маршрутите водещи към тях;
- Устройване на проходи за въвеждане на силите за провеждане на
спасителни и аварийни работи;
- Устройване на временни пътища и мостове за евакуация на населението;
- Организиране отстраняването на авариите по водоснабдяването и
осигуряване питейна вода за населението;
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- Отстраняване на повреди по енергопреносната мрежа;
- Осигуряване електроенергия за провеждане на спасителни и
възстановителни работи и осветяване на обектите при ограничена видимост
/нощем/;
- Укрепване или разрушаване на неустойчиви и опасни конструкции.
За изпълнение на тези задачи Общината може да използва освен частите от
единната спасителна система и следните формирования:
- Аварийно-възстановителна група на „Виваком”
- Аварийна група на “В и К”
- Аварийна група на – “ЕНЕРГО-ПРО мрежи” АД.
За участие в СНАВР може да се привлича инженерна,автомобилна и
специализирана техника от регистрираните в общината, собственост на
юридически и физически лица.
5.3. Планирани мерки за оказване на помощ при спасителни и неотложни
аварийно – възстановителни работи в „Пристанище за обществен транспорт
от регионално значение за горива – Варна”.
Имайки предвид спецификата на бедствието, необходимостта от специално
оборудвани спасители, с които общината не разполага, то основната задача
ще бъде:
Осигуряване на автомобилна , инженерна и специализирана техника, а също
и места за настаняване на пострадали служители от фирмата.
След отстраняване на опасността за населението и служителите,
ръководството на общината има готовност да окаже съдействие при
възстановителните работи в зависимост от възможностите си.
5.4.
Планирани мерки за ограничаване на последствията извън
предприятието.
Мерките за ограничаване на последствията извън района на предприятието
ще се организират в началото на възстановителните работи, непосредствено
след спасителните и аварийните дейности. Те ще зависят от големината на
района и химическите вещества с които е заразен.
Конкретните дейности и методическото ръководство ще се извършва от
специалисти на РД „ПБЗН”.
6. Планирани мерки за ограничаване на последствията извън предприятието
извън територията на обекта, включително реагиране при сценарии за
големи аварии, както е посочено в доклада за безопасност, и разглеждане на
възможни ефекти на доминото, в това число и сценарии, имащи въздействие
върху околната среда, както и за необходимите неотложни средно- или
дългосрочни действия в съответствие с член 65, алинея 2 от Закона за защита
на бедствия.
Дежурният при ОбСС след като получи информация от дежурния в
предприятието и уведоми Председателя и членовете на общински щаб за
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изпълнение на плана за за щита при бедствия, се предприема оповестяване
на населението може да се осъществи с:
- с подвижни средства на МВР и ПБЗН;
- ако е наложително - в останалите населени места от Общината, кметовете
- чрез помощници оповестяват населението;
- може да се използва и сиренно-оповестителната система.
Hай - решаващо за по нататъшния успешен ход на спасителните дейности и
СHАВР е първоначалното информиране на населението за:
- Местата и маршрутите за изнасяне (евакуиране, при необходимост) извън
обгазените райони без допускане на паника и задръстване на пътищата.
- Пунктовете за събиране на пострадали и оказване на медицинска помощ.
- Полицейските постове за възстановяване на обществения ред.
- Инструкция за поведение на населението при създадената обстановка.
- Ограниченията за употреба на храна и вода , ако има такива.
- Ред и начини за привличане на работни групи от доброволци в помощ на
СHАВР водени от щатни сили на МВР и ПБЗН (при необходимост).
Информация по горните точки ще бъде дадена на Дежурния в ОбСС ,
кметовете от засегнатите села и средствата за масово осведомяване, от
Кмета на Общината или упълномощено от него лице.
VІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. СРЕДСТВА И
РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ.
1. Временни ограничения и мерки за защита на населението.
Мероприятия за незабавно изпълнение:
- сформиране на оперативна група за обхождане на засегнатия район с цел
уточняване разрушенията, наличие на затрупани хора, определяне на
степента на обгазяване;
- спиране при необходимост на ел. захранването, газоподаването и
водоподаването за недопускане на нещастни случаи и вторични огнища;
- изолиране на района от органите на полицията с цел недопускане на хора
и МПС в района на аварията;
- установява се постоянно дежурство в засегнатия район, като събраната
информация (за обстановката, започването на спасителните работи и др.) се
подава на всеки кръгъл час до Щаба за взаимодействие с щабовете по
чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия;
- ограничаване на правото на извършване на дейност, която би затруднила
или възпрепятствала осъществяването на спасителни работи;
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- забрана за движение на лични и фирмени МПС;
- осигуряване на населението с индивидуални средства за защита;
- ОбСС дава указания за техническа подготовка на колективните средства
за защита в жилищните блокове. За живеещите в квартали с къщи се дават
указания за приспособяване на избени помещения;
- излъчване на информация за моментното състояние на
проходимостта на уличната мрежа;
- определяне на мерки за незабавно изпълнение от гражданите за
намаляване на риска от обгазяване;
- приоритетни грижи за деца и възрастни хора в социални домове;
- приоритетно снабдяване с хляб, храни и медикаменти на детски, социални,
лечебни и здравни заведения и спасителни екипи, (според обстановката).
2. Временно извеждане и места за временно настаняване.
Временното извеждане на част от населението се разпорежда от кмета на
общината като крайна мярка, когато създалите се условия се овладяват с
изключителен риск за спасителните екипи и големи разходи на материални
средства.
Целесъобразно е използването на здрави обществени сгради с условия за
санитарно обслужване на хора (тоалет и вода) или устройване на палаткови
лагери от помощи (според обстановката).
Маршрути за извеждане - според обстановката.
Комендант на палатковия лагер - длъжностно лице от общинската
администрация (според обстановката).
3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медикаменти и други от
първа необходимост.
3.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация,
координиращи нуждите от храни, вода, медикаменти и други.
• Заместник кмет;
• Директор на дирекция "ИПСД";
• Секретар на общината.
3.2. Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода,
медикаменти и други и разпределяща постъпили помощи.
• Комисия назначена със заповед на кмета на общината, в която да
бъдат включени представители на РЗИ, БЧК, Директорите на
здравните заведения, Директор Дирекция "ИПСД" в общината и
Служителя по СИ и ОМП.
3.3. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медикаменти и други.
4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост.
Отговорно длъжностно лице за дейностите и координацията на силите и
средствата по разчистването - Директор Дирекция "ОСТСУ"
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Ред за осигуряване на силите и средствата за осигуряване на проходимост по искане на длъжностното лице по разчистването (ръководителя на място)
по чл.37 от ЗЗБ, с акт за възлагане.
5. Организация на комуникациите.
5.1. Технически възможности:
- Технически комплекс за оповестяване (ТКО) и УКВ радио станция за
връзка по команден ред с областен оперативен дежурен по линия на
държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;
- Сиренна оповестителна система (СОС);
- Телефон за връзка с Оперативния дежурен - 0885/610881; 0882626446;
- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на ОбСС, щаба за
изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие
с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1 т.10 от Закона за защита
при бедствия, състава на общинската администрация, органи на
изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, организации с
нестопанска цел на територията на общината.
5.2. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,
координиращо комуникациите по време на бедствие е Служител по СИ и
ОМП - контролира реда за работа на средствата за свръзка, техническата
осигуреност на длъжностните лица, съвместимостта на средствата за
свръзка с формированията на ЕСС.
6. Законност и ред.
Длъжностни лица, отговарящи за реда и законността:
• Кмет на община
• Началник ПУ - Белослав.
6.1. Основни задачи:
- поддържане на проходи в най-критичните райони с цел осигуряване на
маршрути и условия за въвеждане на специализирана техника,
формирования на РД "ПБЗН"-Варна за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно възстановителни работи;
- контрол по спазване на безопасността на движение в района на аварията,
на основни булеварди и улици и при движение на автомобили със специален
режим;
- осигуряване на ред и безопасност при необходимост от евакуация на
населението, спешно извозване до здравно заведение на родилки, болни на
хемодиализа и други нуждаещи се и разсредоточаване на материални
ценности (при необходимост);
- охрана на обществена и частна собственост, въвеждане на ред и сигурност.
6.2. Координация / съгласуване на дейността на специализираните
изпълнителни органи и длъжностно лице от общинската администрация,
отговарящо за реда и законността.
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Координацията и съгласуването на дейността на специализираните органи
се извършва в съответствие с плана за действие при кризисни ситуации на
ПУ - Белослав и "Плана за действия при бедствия на Община Белослав".
Отговорни длъжностни лица:
• от общината - Секретар на общината.
• от ПУ - Белослав - Началник ПУ - Белослав
7. Логистика.
7.1. Задачи:
- планиране на потребностите от храни, стоки, медикаменти и услуги от
първа необходимост при кризисна ситуация;
- определяне на източници (доставчици);
- осигуряване на транспорт - доставчик / пункт за раздаване;
- планиране и управление на финансови средства за разплащане на стоки и
услуги от първа необходимост;
- разработване на единна план-схема с транспортни маршрути и схема на
раздаване на материални средства.
7.2. Отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката:
- Заместник кмет;
- Директор дирекция "ИПСД";
- Секретар на общината.
8. Транспорт.
Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо
осигуряването на транспорта.
Отговорника по автотранспорт отговаря за наличните общински МПС за
действие при бедствие и местонахождението им.
9. Здравеопазване.
Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване
на първа помощ - Секретар на община Белослав.
Здравни заведения с възможност за оказване на специализирана
медицинска помощ, специализирано оборудване и екипи.
10. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.
Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и
инфраструктурата след промишлена авария:
- Кмета на общината;
- Зам.кмет;
- Длъжностно лице от общинската администрация, контролиращо
законосъобразността на изразходването на отпуснатите финансови
средства;
- Директор дирекция „ ФБМДТ".
11. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.
11.1. Вътрешно за общината подпомагане.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
11.1.1. Длъжностни
лица от общинската администрация, отговорни за
подпомагане на засегнатото население
- За пострадали, нуждаещи се от медико-социални грижи – Секретар на
община Белослав;
- За пострадали, нуждаещи се от временно настаняване - заместник кмет.
11.1.2. Дейности за осигуряване на подслон, храна вода и други от първа
необходимост на пострадали и нуждаещи се.
- определяне на длъжностни лица от ресорните зам. кметове за работа в
"мястото за намеса";
- осигуряване с транспорт с висока проходимост;
- изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ (на кой адрес са, от
каква помощ се нуждаят);
- даване на указания (разяснения) къде ще бъдат насочени; необходимост от
транспорт за евакуация (от определен адрес);
- други мероприятия (според обстановката).
1 1 . 1.3. Ред за извършване на спешни доставки след промишлена авария.
Реда за извършване на спешни доставки се определя от кмета на общината
след:
- получаване на актуална информация от "Ръководителя на място" за
обстановката в общината или най-засегнатите райони;
- анализ на информацията в щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а,
ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия;
- набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение;
- вземане на решение от кмета на общината;
- даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания за
приоритетни доставки в определени обекти на общината - социални домове,
училища и детски градини, големи квартални магазини.
11.2. Външно за общината подпомагане.
11.2.1. Ред за изготвяне на заявките/исканията.
Исканията за външно за общината подпомагане се изпращат до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.
Исканията са внасят от кмета на общината за включените сили и средства
на единната спасителна система (търговски дружества, еднолични
търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън
структурите на Министерството на здравеопазването и др.).
Към искането се прилагат:
1. Акт за възлагане провеждането на спасителни и неотложни аварийни
работи на привлечените сили и средства на единната спасителна система;
2. Разходооправдателни документи.
Средства за неотложни възстановителни работи.
Исканията се внасят от кмета на общината с цел предоставяне на средства
за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно
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възстановяване на имоти - държавна или общинска собственост, читалища
и молитвени домове на религиозни институции, засегнати от аварията.
Искането се изпраща в 14-дневен срок от възникване на бедствието по
форма за всеки отделен обект.
Към искането се прилагат:
1. Копие от акт за собственост и концесионен договор (ако има такъв);
2. Декларация за наличие на други източници за финансиране, включително
застрахователно обезщетение;
3. Експертиза и заключение (по форма);
4. Проект с описание на видовете дейности, вид и обем на неотложните
възстановителни работи, заверена скица за местоположението на обекта,
техническа спецификация с подробна количествена и стойностна сметка и
становище от компетентен орган - ако такова се изисква за извършването на
дейността.
Предоставяне на възстановителна помощ.
Право на възстановителна помощ имат собствениците за законно
построените си и единствени жилища или лица, които имат учредено право
на ползване на тези жилища.
В срок до 14 дни от бедствието кмета на общината изпраща в комисията за
възстановяване и подпомагане към МС и на областния управител
информационна форма за всеки засегнат обект.
Кмета на общината издава заповед за сформиране на общинска комисия за
установяване и оценка на вредите от промишлената авария. В комисията се
включва и представител на РД „Пожарна безопасност и защита на
населението" - Варна - МВР и един експерт оценител.
В едномесечен срок от сформирането си комисията изготвя протокол за
оценка на вредите и предложения за начина на подпомагане. Към протокола
се прилага и снимков материал.
В срок до 3 месеца след изпращане на информационната форма кмета на
общината внасят в комисията искане за възстановителна помощ.
Към искането за възстановителна помощ за всеки отделен обект се
прилагат:
1. Копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на
имота;
2. Удостоверение за данъчната оценка на имота;
3. Декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно
построено;
4. Протокол от общинската комисия .
Възстановителната помощ се предоставя чрез кмета на общината за
закупуване на строителни материали, извършване на строителни услуги
или за подпомагане по предложен от общинската комисия начин.
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Предоставената за всеки обект помощ се определя в зависимост от
претърпените вреди в размер, осигуряващ минимално необходимите
битови условия на пострадалите.
Кмета на общината:
1. Оповестяват решенията на комисията, като ги поставят на видно място в
сградата на общината;
2. Уведомяват лицата, на които е предоставена възстановителна помощ;
3. Организира изпълнението на решенията на комисията.
11.2.2. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за
изготвяне на заявките/исканията (подготвя се типова форма на
заявката/искането).
Методическото
ръководство
и
контрола
по
изготвяне
на
заявките/исканията се осъществява от Директор дирекция „ИПСД”,
Директор дирекция „ОСТСУ” и служителя по СИ и ОМП.
11.2.3. Място за получаване на помощите.
По указания на кмета на общината ( според обстановката ).
11.2.4. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация,
координиращи външното и вътрешното подпомагане.
Ресорни заместник кметове, според вида на помощта и конкретната
обстановка.
12. Прилагане, преглед и актуализация на плана.
12.1. Начин за проиграване на плана.
Външния авариен план за „Пристанище за обществен транспорт от
регионално значение за горива – Варна” се проиграва чрез щабна
тренировка.
На щабната тренировка се отработват елементите:
- оповестяване на членовете на щаба за взаимодействие с щабовете по
чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия,
на общината, дежурните длъжностни лица от формированията на Единната
спасителна система, дежурен в ОЦ на РД "ПБЗН" Варна -МВР, управители
и длъжностни лица от фирми, работещи с промишлено отровни вещества;
- явяване на членовете на щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а,
ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия, в
указаното място за работа;
- доклади на длъжностните лица за готовността им за работа;
- практическо проиграване на обявяване на бедствено положение (задача) и
елементите от вземане на решение от кмета на общината за ликвидиране на
последствия при промишлена авария.
12.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед и актуализация на плана.
Външния авариен план на „Пристанище за обществен транспорт от
регионално значение за горива – Варна” на фирма Газтрейд АД е отворен
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документ с възможност за постоянно внасяне на актуализации с цел
осигуряване на "работещ режим" на плана.
Отговорна длъжност за актуализацията на плана е:
Служител по СИ и ОМП в общината.

