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ИЗСЛЕДВАНЕ OТНOCНO НАЙ-ДОБРИТЕ МЕСТНИ И 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В OБЛACTTA HA УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ПРИРОДНИТЕ БEДCTBИЯ 

 

 

          1. Общи съображения 

 

          Мениджмънтът на извънредните ситуации в Румъния е силно повлияно 

от политиката, според която контролът върху действията (отговор, решение) 

в такива ситуации принадлежи както на централните, така и на местните 

власти. Резултатът е сложна структура, система, йерархизирана според 

административно-териториалните критерии и зоната на отговорност, което 

осигурява единно и постоянно управление на извънредни ситуации. 

          Населението очаква властите да бъдат защитени, подпомагани и 

информирани, когато бедствието заплаши да се предизвика или вече е 

започнало, и тези очаквания имат основателни причини, както индивидуално, 

така и колективно. От индивидуална гледна точка става въпрос за семейното 

имущество и живота на членовете му, които са застрашени и / или засегнати 

в такива ситуации. Колективно трябва да се вземат предвид хилядите 

отработени часове и вложените материални и финансови ресурси в 

разработването на планове, по време на или след бедствия удари. В този 

контекст органите на публичната администрация, местните и централните 

структури за мениджмънтът на извънредните ситуации имат конкретни 

задачи и отговорности и трябва да бъдат постоянно обучавани да управлява 

такива ситуации. 

          Отговорността и авторитетът на местната администрация при 

извънредните ситуации е съсредоточена около кмета и местния съвет. Много 

местности и области са включени в дейностите за пряка помощ, 

предоставяни от специализираните структури на Националната Cистема за 

Мениджмънтът на Извънредните Cитуации - HCMИC - професионални 

обществени услуги за извънредни ситуации, съществуващи на ниво окръг, 

община Букурещ и нейните сектори, единици и формирования. B ранните 

етапи на извънредна ситуация, приоритетите на тези структури са алармата и 

евакуацията на гражданите, защитата на живота и имуществото. Те си 

сътрудничат в Полицията, Жандармерията, звената на Министерството на 

отбраната, медицинските, комуникационните и транспортните служби. 

          По време на такава ситуация местната власт трябва да гарантира 

сигурността и обществения ред. Жизненоважни услуги като водоснабдяване 

или електричество, комуникационни или транспортни мрежи и медицински 



грижи трябва да осигурят тяхната непрекъсната работа, ако е възможно, или 

да бъдат възстановени възможно най-бързо, ако са повредени.  

          Също така местните власти получават помощ от частния сектор, 

доброволци и неправителствени организации, които участват в 

непосредствената подкрепа за усилията след бедствия. Всички те сключват 

протоколи за сътрудничество, дори от етапа на планиране. 

          Ценна помощ се предоставя и от институции като Червения кръст и 

църквата и благотворителни и нестопански организации. Те играят важна 

роля по време на спешна ситуация, особено за разпространение на храна, 

лекарства или осигуряване на подслон.  

          Един от основните принципи включва поемането на отговорност за 

управление на извънредните ситуации от органите на публичната 

администрация. Те трябва да действат в единна концепция, да работят в екип 

(местен и окръжен комитет за извънредни ситуации), екип, в който всеки има 

точни задачи, екип, който трябва да централизира и обработва цялата 

информация от мястото на бедствието, да информира висшите органи, да 

анализира ситуацията, да установи варианти на действие и да вземе решение. 

          Вземането на решение, дори да е правилно и жизнеспособно, не 

изключва отговорността за изпълнението. Чрез своите представители от 

комитетa за извънредни ситуации, властите трябва да ръководят действията 

за намеса директно и да координират цялата дейност по управление на 

извънредните ситуации, от председателя на комитетa за извънредните 

ситуации. 

          Също така местните власти трябва да упражняват контролния атрибут, 

особено по време на нормално състояние (във фазите на превенция и 

подготовка).  

          Националната Cистема за Мениджмънтът на Извънредните 

Cитуации - HCMИC - е създадена и работи за предотвратяване и управление 

на извънредните ситуации, като осигурява и координира човешките, 

материалните, финансовите и други ресурси, необходими за защита на 

живота и здравето на населението, околната среда, важните материални и 

културни ценности, по време на извънредните ситуации, както и 

възстановяване на нормалността. HCMИC управлява невоенните рискове. 

          Съгласно член 4 от Правителствена Hаредба за Cпешни Cлучаи №. 

21/2004, по време на извънредните ситуации или потенциално генериращи 

извънредни ситуации, действия и мерки се предприемат, според закона, в 

зависимост от случая, за: 

    а) предупреждение за населението, институциите и икономическите агенти 

в опасните зони;     



    б) деклариране на състоянието на предупреждение в случай на 

непосредствена заплаха или възникване на извънредната ситуация;   

    в) прилагане на мерките за предотвратяване и защита, специфични за 

видовете риск и, когато е подходящо, решението за евакуация от засегнатата / 

частично засегнатата зона;    

    г) оперативна намеса със сили и средства, специално създадени за 

ограничаване и премахване на отрицателните ефекти;    

    д) предоставяне на спешна помощ;    

    е) установяване на извънредно положение при условията, предвидени в чл. 

93 от Конституцията на Румъния, преиздадена;    

    ж) искане или предоставяне на международна помощ; 

    з) предоставяне на обезщетение на юридически и физически лица; 

    i) други мерки, предвидени в закона. 

          Въз основа на тази ясна разпоредба можем да считаме, че състояние на 

предупреждение не е изключително състояние, а само "междинно 

състояние" между нормалното състояние и извънредното състояние. 

          Местните комитети, създадени на ниво териториални 

административни единици съгласно закона, имат следните основни 

признаци: 

     а) информира чрез оперативния център на окръга, съответно на община 

Букурещ, за потенциално пораждащите се ситуации на извънредните 

ситуации и за важността на тяхната заплаха;    

     б) оценява възникналите извънредни ситуации на територията на 

административно-териториалната единица, определя конкретни мерки и 

действия за тяхното управление и следва тяхното изпълнение;   

     в) декларира със съгласието на префекта състояние на предупреждение на 

територията на административно-териториалната единица;   

     г) анализира и одобрява местния план за осигуряване на човешките, 

материалните и финансовите ресурси, необходими за управление на 

извънредната ситуация;   

     д) информира окръжния комитет и местния съвет за извършената дейност;  

     е) изпълнява всички други задължения и задачи, установени от закона или 

упълномощените органи. 

          Оперативните центрове с постоянна дейност са специализирани 

технико-оперативни структури, които са съставени в рамките на собствения 

апарат на някои министерства и централни публични институции със сложни 

атрибуции и функции за подпомаганетo за предотвратяване и управление на 

извънредните ситуации и изпълнява функциите, предвидени в чл. 13 

параграф (3) от Правителствена Hаредба за Cпешни Cлучаи №. 21/2004 

относно HCMИC, с оглед постоянното изпълнение на функциите за 



наблюдение, оценка, уведомяване, предупреждение и оперативна техническа 

координация на интервенциите при извънредни ситуации,  в областта на 

компетентност на министерства и съответните централни държавни 

институции. 

          Оперативните центрове с постоянна дейност организират и осигуряват 

постоянните технически секретариати на съответните министерски комитети. 

          Оперативните центрове с временна дейност са технико-

административни структури, създадени с цел изпълнение на специфичните 

функции по време на състоянието на предупреждението, в случай на 

извънредните ситуации, както и по време на упражнения, приложения и 

обучения за подготовка на реакцията в такива ситуации. Тези центрове се 

обслужват от собствения апарат на някои централни държавни институции и 

министерства, различни от тези, където дейността е постоянна, или от 

персонала на собствения апарат на органите на местната публична 

администрация на секторите на община Букурещ, на градовете и селата, 

както и в подчинените териториални структури.  

           Оперативните центрове с временна дейност осигуряват и организират 

техническите секретариати на комитетите за извънредни ситуации, създадени 

от централните или местните публични власти. 

           Постоянните и временните оперативни центрове се създават със 

заповед на министъра / ръководителя на централната обществена институция 

или с разпореждане на кмета, според случая. 

           Оперативните центрове с постоянна и временна дейност имат 

следните основни задачи: 

     а) централизират и предават оперативно на оперативния център на 

Генералния Инспекторат данни и информация относно възникването и 

развитието на потенциално генериращите състояния на извънредните 

ситуации; 

     б) наблюдава извънредните ситуации и информира Генералния 

Инспекторат и другите заинтересовани оперативни и операционни центрове; 

     в) следва прилагането на разпоредбите относно управлението на 

извънредни ситуации и на плановете за намеса и сътрудничество, 

специфични за видовете рискове; 

     г) осигурява оперативното предаване на решения, разпоредби и заповеди, 

както и поддържа комуникационни връзки с оперативните и операционните 

центрове, участващи в управление на извънредни ситуации, с интегрираните 

диспечери за спешни повиквания и със собствените служби и сили, които се 

намесват за тази цел; 



     д) централизиране на исканията за ресурси, необходими за изпълнение на 

функциите за поддръжка при извънредните ситуации и отправяне на 

предложения за тяхното осигуряване; 

     е) управлява базата данни за извънредните ситуации; 

     ж) изпълнява всички други задължения и задачи по отношение на 

управление на извънредните ситуации, предвидени в закона. 

           Оперативните центрове осигуряват постоянните технически 

секретариати на комитетите, които изпълняват следните специфични 

задачи:      

     а) осигурява свикването на комитетите за извънредни ситуации и 

предаването на дневния ред;  

     б) получава и подготвя материалите за заседанията на комитетите за 

извънредни ситуации и ги представя на председателите и членовете на тези 

комитети;   

     в) извършва секретарската работа и операции по време на заседанията; 

     г) осигурява изготвянето на приетите решения, както и на проектите на 

заповеди или разпоредби, които те представят за одобрение; 

     д) разпространява до компонентите на Hационалната Cистема и до 

съответните органи документите, издадени от съответните комисии относно 

превантивната и интервенционната дейност; 

     е) подготвя периодична информация за оперативната ситуация или етапа 

на съответствие с приетите решения; 

     ж) подготвя проекти на прессъобщения; 

     з) следят постигането на логистичната подкрепа за заседанията на 

комитетите за извънредни ситуации; 

     и) управлява документите на комитетите за извънредни ситуации; 

     й) осигурява мястото за контакт с постоянния технически секретариат на 

Генералния Инспекторат за Извънредни Cитуации - ГИИC; 

     к) изпълнява други задачи, определени от комитетите, техните 

председатели, ръководителите на оперативните центрове или ръководителите 

на съответните постоянни оперативни центрове. 

          Националната стратегия за предотвратяване на извънредните 

ситуации представлява рамковия документ за подготовката и приемането на 

конкретни мерки и действия насочени към намаляване на въздействието, 

породено от проявата на специфични рискови фактори върху населението, 

стоките и околната среда чрез планиране на национално и местно равнище в 

средносрочен и дългосрочен план на набор от конкретните действия и мерки. 

          Основната цел на стратегията е укрепване на капацитета на 

специализирани институции и местни и национални органи на публичната 



администрация за предотвратяване на възникване на извънредните ситуации, 

както и за тяхното управление. 

          Основната цел на превенцията е познаването на характеристиките и 

формите на проявление на риска, постигане за кратко време по организиран 

начин и чрез уникална концепция, необходимите, достоверни, реалистични и 

адекватни мерки за защита на населението в случай на извънредни ситуации, 

с цел премахване или ограничаване на загубата на човешки живот, 

материални ценности и опазване на околната среда. 

          Основните насоки на действие са: 

          - разработване от централните и местните органи на публичната 

администрация на собствени програми в областта на компетентността, за да: 

а) укрепване на капацитета за оценка, експертиза и изследвания в областта на 

природните и антропните рискове;    

б) разработване на политики за превенция;    

в) информиране на населението, подготовката му и формиране на 

превантивно поведение; 

г) надзор върху спазването на начина на прилагане на наредбите в областта 

на управление на бедствия, установяване и санкциониране на тяхното 

несъответствие; 

          - обучение на органи и институции според техните законови 

задължения в областта на извънредните ситуации; 

          - реконструкция и обучение от предишен опит, за да се предотврати 

появата на подобни ситуации; 

          - съпоставяне на съвместимите елементи на румънската стратегия с 

тези на европейската стратегия за устойчиво развитие и определяне на 

специфичните цели и планове за действие за Румъния. 

          Министерствата, централните институции, местните органи на 

публичната администрация трябва да са подготвени да се справят с 

извънредни ситуации чрез министерските, окръжните или местните 

комитети, според случая. Местните и окръжните комитети са първите, които 

осъществяват контакт с явлението и осигуряват изпълнението на мерките от 

собствените си планове, до намесата на други органи и структури. Реакцията 

на рисковите фактори трябва да следва принципа на постепенност, така че 

първоначалните решения трябва да се вземат на това ниво, при което 

повишаването на капацитета за превенция и местно реагиране е основен 

приоритет. 

          Резултати от действията на местните, окръжните и кметските 

съвети въз основа на Националната стратегия за предотвратяване на 

извънредните ситуации 

          а) във фазата преди бедствието: 



1. установява мерките за предотвратяване на извънредни ситуации, анализира 

ежегодно и винаги, когато дейността е необходима, и предприема мерките за 

подобряването му; 

2. одобрява организацията на отбранителната дейност срещу извънредните 

ситуации на ниво административно-териториална единица; 

3. взема решение за създаване на доброволни служби при извънредните 

ситуации, одобрява регулирането на тяхната организация и функциониране, 

осигурява разходите за персонал, оборудване и финансиране на поддръжка и 

тяхната експлоатация при условия на експлоатация и ефективност, в 

съответствие с минималните критерии за изпълнение; 

4. oдобрява годишните и перспективни планове за осигуряване на човешките, 

материалните и финансовите ресурси за предотвратяване и управление на 

извънредни ситуации; 

5. разработва общите градоустройствени планове, свързани с рисковите 

карти и осигурява спазването на разпоредбите на настоящата документация; 

6. определя нуждите на местната общност от мобилизирани ресурси, 

материали, оборудване и финансови ресурси в случай на бедствия; 

7. осигурява мобилизирането на населението към защитните действия срещу 

извънредни ситуации и организира учения и заявления, под ръководството на 

упълномощените органи, с цел подготовка на оперативната намеса; 

8. осигурява организирането и обучението на групите доброволци с цел 

участие в акциите по спасяване-евакуация на населението, засегнато от 

бедствия; 

          б) по време на бедствието: 

1. осъществява дейностите, включени в действащото законодателство 

относно мениджмънтът на извънредните ситуации; 

2. поддържа работните пътища за достъп в зоните на бедствия; 

3. координира действията за помощ; 

4. да създаде информационни центрове в района, в който се е случило 

бедствието, който изпълнява и функцията за предаване на индивидуалното 

предупреждение на гражданите, ако не са налични системи за уведомяване и 

аларма по време на аварийната ситуация; 

5. осигурява необходимите условия за предоставяне на медицинска помощ; 

6. осигурява евакуацията на застрашените лица или стоки, съгласно 

изготвените планове, осигурява подходящи условия за живот, архивите на 

евакуираното население, осигурява приемането и настаняването на 

евакуираните лица, изграждането на евакуационни лагери, приемането и 

съхранението на евакуираните стоки, сигурността и сигурността на 

евакуираните райони; 



7. координира действията за осигуряване на основните нужди на изолирани 

индивиди или общности; 

          в) във фазата след бедствието: 

1. участва в действия за премахване на последиците от бедствия, за 

възстановяване на домове и домакинства, засегнати от бедствия; 

2. координира действията по доставка на храна и дрехи и тяхното 

разпространение, както и за временно настаняване; 

3. осигурява условията за здравеопазване; 

4. координира дейностите по реконструкция и възстановяване на нормална 

дейност; 

5. организира дейности за финансова помощ. 

 

          2. Мениджмънтът на извънредните ситуации причинени от  

                                                  наводнения 

 

           

          Управление на извънредните ситуации, породени от опасни 

хидрометеорологични явления, които имат ефект от наводнения, 

хидрологична суша, инциденти / аварии в хидротехнически конструкции, 

случайно замърсяване на водотоците и замърсяване на морето в 

крайбрежната зона, това е дейност от национален интерес, като се имат 

предвид честотата на производството и големината на ефектите от тези 

видове риск. 

 

           2.1. Обща рамка за управлениетo на извънредните ситуации, 

породени от опасни хидрометеорологични явления, които имат ефект от 

наводнения 

          Опасните метеорологични явления с въздействие върху 

хидрологичното състояние (хидрометеорологични явления) - са форми на 

насилствено проявление на времето, които могат да причинят в средносрочен 

и дългосрочен план загуба на човешки живот, материални щети и влошаване 

на околната среда. Опасните хидрометеорологични явления с ефект на 

наводнения, хидрологична суша, обхванати от настоящия регламент, са 

следните: 

- значителни количествени валежи (които също могат да бъдат проливни); 

- температури, които водят до внезапно топене на снега; 

- морски бури; 

- бързи колебания в температурата на въздуха през зимата и пролетта, които 

могат да причинят мостове и запушвания на лед на водни течения; 



- недостиг на течни и / или твърди валежи, свързани с екстремни максимални 

температури (което определя и хидрологичната суша). 

          Наводнение - представлява временното покритие на земя с вода от 

потока на водата, от силни дъждове или внезапно топене на сняг, от аварии 

до хидротехнически конструкции (pазкъсване) и които по своята величина, 

интензивност и продължителност оказват значително отрицателно 

въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство 

и икономическата дейност; 

          Бързи наводнения - те представляват пикови моменти в еволюцията 

на водния поток на река, характеризиращи се с бързо, понякога извънредно, 

повишаване на нивото на водата и неявно потока, максимум, последвано от 

намаляване, параметрите се връщат към нормалните стойности на дебита. 

Въпреки че те включват много големи обеми вода, те се различават от фазата 

"голяма вода" на хидрологичния режим по краткия интервал на проявление. 

Те често се появяват по време на периоди на висока вода, но могат да се 

появят и при ниски нива / потоци, в резултат на много силни проливни 

дъждове или внезапно топене на снега; 

          Мнoгo бързи наводнения - са наводнения с време на растеж до 6 - 9 

часа и обикновено се срещат в хидрографски басейни с площи по-малки от 

500 квадратни км, но не по-големи от 2000 квадратни км;   

          Проливни образувания - са временни, проливни водотоци, които се 

образуват по наклонените повърхности на терена поради обилни валежи или 

внезапно топене на сняг и произвеждат бърза повърхностна и дълбочинна 

ерозия със значителен транспорт на утайка; 

          Управлението на извънредните ситуации, породени от видовете 

рискове, обхванати от настоящия регламент - е дейност от национален 

интерес, като се има предвид честотата на производството и размера на 

ефектите от тези видове рискове.   

           Целите на управлението на видовете риск, обхванати от настоящия 

регламент, са насочени към:  

- установяване на признаците на оперативните структури на субектите, 

участващи в действията по превенция и подготовка, реагиране, оценка / след 

разследване след събития, възстановяване на нормалното състояние при 

извънредните ситуации, които са предмет на настоящия регламент;  

- установяване на отговорностите, които се поемат от тях, за да се осигурят 

сферите на действие, общо със структурите, които осигуряват поддържащи 

функции в случай на проявление на рисков тип; 

- обучение на персонал, субекти, участващи в управлението на риска, в 

съответствие с определенията, определени по области на действие и вид 

риск; 



- осигуряване на оптимален капацитет за действие и намеса за управлениетo 

на извънредните ситуации; 

- предотвратяване на населението и поддържане на неговата увереност в 

способността да се намесва и управлява извънредните ситуации; 

- спасяване и защита на човешките животи; 

- защитата на имуществото и околната среда, доколкото е възможно. 

          2.1.1. Видът на риска: Наводнения 

          Свързани рискове: 

▪ Наводнение, в резултат на естествените потоци на водотоците,  

причинени от увеличаването на потоците от валежи и /или от внезапното 

топене на снежния слой или на запушванията, причинени от недостатъчните 

размери на участъците за отводняване на мостове, блокиранията, получени от 

лед или плаващи (отпадъци, дървен материал), изкуствени бариери, 

създадени от животни, свлачища, наводнения и снежни лавини,  

▪ Наводнение, причинено от инциденти, аварии или повреди на  

хидротехническите конструкции; 

▪ Наводнения, причинени от повишаването на нивото на подземните  

води (локва); 

▪ Наводнения, причинени от морските бури с въздействие върху  

крайбрежната зона. 

          При тези видове риск са изложени: 

а) човешкия живот и техните блага, както и животът на животните; 

б) социални, административни, културни и наследствени цели; 

в) икономически цели (компании, индустриални платформи, 

електроцентрали, агро-зоотехнически стопанства, риболовни съоръжения, 

пристанища и други); 

г) язовири и други хидротехнически работи, които представляват източници 

на риск в случай на инциденти / щети / аварии; 

д) пътища, железопътни и морски комуникационни канали, 

електроснабдителни мрежи, газ, източници и системи за водоснабдяване и 

канализация, пречиствателни и пречиствателни станции, 

телекомуникационни мрежи и други; 

е) естествената среда (водни и сухоземни екосистеми, гори, земеделски земи, 

градски райони и други). 

           Мениджмънтът на извънредните ситуации, породени от опасни 

хидрометеорологични явления, които имат ефект от наводнения, 

хидрологична суша, инциденти / аварии на хидротехнически конструкции, 

случайно замърсяване на водотоците и замърсяване на морето в 

крайбрежната зона, се осъществява чрез мерки за превенция, подготовка, 

реакция, разследване / оценка след събития и възстановяване на 



нормалността, които се състоят в идентифициране, записване и оценка на 

видовете риск и техните детерминанти, уведомяване на заинтересованите 

страни, предупреждение, аларма, евакуация и подслон на населението и 

животните, ограничаване, премахване или противодействие на 

отрицателните ефекти, произтичащи в резултат от проявата на рискови 

фактори. 

          2.1.2. Отговорните органи по отношение на видовете риск са: 

      а) властите и специализираните органи на централната публична 

администрация, включително териториалните структури, които са 

подчинени, под тяхно ръководство или в тяхна координация; 

      б) местните органи на публичната администрация; 

      в) икономическите оператори, притежаващи разрешението; 

         Отговорните органи гарантират управлението на вида риск, разпределен 

в следните области на действие: 

а) превенция - целите действия, извършвани от отговорните органи, 

насочени към идентифициране, оценка и намаляване на рисковете от 

възникване на извънредните ситуации, с цел защита на живота, околната 

среда и стоките от техните отрицателни въздействия; 

б) подготовка - съвкупността от мерки и предишни действия, включени в 

дейностите по превенция и реагиране, с постоянен характер, извършвани от 

отговорните органи; 

в) отговор - всички действия, извършвани от органите, отговорни за 

планирането, организацията, координацията и оперативното управление на 

способностите, участващи в оперативните интервенционни действия да 

ограничи и премахне негативните ефекти от извънредната ситуация до 

възстановяване на временната нормалност; 

г) разследване / оценка след събития - всички действия, извършвани от 

органите, отговорни за установяване и количествено определяне на ефектите, 

причините и обстоятелствата, довели до възникването на извънредната 

ситуация или свързаните с нея събития; 

д) възстановяване / рехабилитация - съвкупността от мерки и действия, 

планирани, приоритизирани и проведени в резултат на процеса след 

разследване / оценка за възстановяване на нормалността. 

          По време на управлението на извънредни ситуации могат да бъдат 

разграничени три състояния, които се различават помежду си по степента 

на свързана с тях опасност. Те се задействат при достигане на критични 

количества (критерии за предупреждение), специфични за анализираното 

явление (наводнения, опасни хидрометеорологични явления, метеорологично 

поведение на хидротехнически конструкции, хидрологична суша, случайно 

замърсяване на водни течения и замърсяване на морето в крайбрежната зона). 



          Трите състояния са следните: 

а) Bниманието cъстояние има значението на специална ситуация и не 

представлява непременно опасност, но изисква повишена бдителност чрез: 

    - удебеляване на наблюденията и измерванията, направени за проследяване 

на явлението и прогнозиране на неговото развитие, честотата, установена от 

Службата за прогнозиране на басейни, Хидрология и Хидрогеология в 

Aдминистрациите на водните басейни, в съответствие с действащите 

инструкции и процедури (пример: увеличаване на нивата на водния поток 

над квотата на вниманието - К.B./ фаза I на отбраната върху наводнените 

райони на водотоците); 

    - засилен мониторинг на строежите с отбранителна роля и проследяването 

за осигуряване на условията за заустване на голямата вода, стойностите на 

някои от параметрите приблизително или дори надвишават обхвата, считан 

за нормален, без да се променя безопасното работно състояние; 

    - придвижване към полето за намирането и утвърждаването на феномена 

на случайно замърсяване по водотоците. 

б) Предупреждението състояние се характеризира с еволюция на явленията 

в посоката, в която може да доведе до определена опасност с висока степен 

на интензивност, може да причини значителни социални и икономически 

щети (примери: по-нататъшно повишаване на нивата на водата над квотата 

на наводнението - К.H./фаза II, опасни промени в поведенческите параметри 

с развитието на ранните форми на повреда на язовира, увеличаване на 

интензивността на валежите, продължителни периоди на засушаване и 

намаляване на потока при източника, значителни промени във физическите 

характеристики на водния ресурс в сравнение с момента преди появата на 

явлението и / или идентифициране на смъртността на рибите и др.). 

          Задействането на предупреждението състояние води до: 

- дейности, насочени към ограничаване и намаляване на отрицателните 

ефекти на явлението; 

- подготвителни дейности в случай на задействане на нивото на опасност. 

в) Състоянието на опасност се задейства, когато опасността стане 

неизбежна, с катастрофални последици и потенциална заплаха за живота и 

имуществото (примери: по-нататъшно увеличаване на нивата на водотока над 

квотата на опасност - К.O./фаза III, промени в структурата на язовирите, 

които могат да доведат до сериозни повреди или счупване на конструкцията, 

увеличаване на интензивността на валежите, удължени периоди на суша и 

по-нататъшно намаляване на потока при източника, превишаване на 

допустимите гранични стойности на показателите за качество на водата, 

които са характеризирали водното тяло / тела през периода преди 

възникването на явлението случайно замърсяване, съществуването надолу по 



веригата на целите за водоснабдяване на населението). Необходими са 

изключителни мерки за ограничаване на последиците от наводненията 

(евакуация на населението, животните, някои материални блага, специални 

мерки за експлоатация на хидротехническите конструкции с ролята на 

отбрана от наводнения, ограничения на движението по някои пътища и 

мостове, както и водни пътища и др.) и да се ограничи случайното 

замърсяване на водни течения (предупреждение за използването на водата 

надолу по течението, мерките / действията, специфични за вида / естеството 

на замърсителя, ограниченията за използването на водния ресурс, според 

случая). 

          Промяната и връщането от едно състояние в другото се определят от 

еволюцията на явленията.  

          Въвеждането на устройството се извършва, когато се задейства 

състоянието на вниманието.  

          Дейностите, специфични за операцията по влизане в устройството, се 

извършват в съответствие с вътрешните процедури на всяка институция, 

отговорна за управлението на риска. 

          2.1.3. Типични мерки за защита от наводнения са: 

        а) размери на зоните за предупреждение, установени в хидрометрични 

станции и в дъждовни станции, разположени нагоре от застрашените цели, 

според случая, за валежи, нива или потоци; 

        б) местните защити, установени близо до целите, под формата на нива 

или дългове. Хидрометричните станции и валежите са част от националната 

мрежа за хидрология. 

          Характерните размери на отбраната при наводнения са: 

          А. За наводнените зони на водотоци: 

а) Oтбранителна фаза I - когато нивото на водата достигне подножието на 

външния склон на язовира над една трета от дължината му; 

б) Отбранителна фаза II - когато нивото на водата достигне половината от 

височината между фаза I и защитна фаза III; 

в) Oтбранителна фаза III - когато нивото на водата достигне 0,2 м - 1,5 м 

под нивото на известните максимални водни нива или под нивото на 

максималното ниво, за което съответният язовир е оразмерен или при 

превишаване на критична точка. 

          Б. За необезпокояваните зони на водотоците, в участъците на 

хидрометричните станции: 

а) квота на вниманието - К.B. - нивото, при което опасността от наводнение 

е възможна след сравнително кратък период от време, което изисква 

повишена бдителност в случай на дейности, изложени на наводнения; 



б) квота на наводнениeтo - К.H. - нивото, на което се наблюдават големи 

разливи, които могат да доведат до наводняване на първата цел; 

в) квота на опасност - К.O. - нивото, на което може да са необходими 

специални мерки за евакуация на хора и стоки, ограничения за използването 

на мостове и пътища, както и предприемане на специални мерки при 

експлоатацията на хидротехническите конструкции. 

          В. За натрупванията се установяват отбранителните фази I, II и III 

според нивото на водата в езерото и притока и се изчислява от проектанта / 

експерта в разликата между нормалното ниво на задържане (H.H.З.) и 

максималното работно ниво (M.P.H.). 

          Г. За поведение на язовира критичните прагове се определят от 

проектанта за всяка цел в съответствие с: 

а) нивото на водата в езерото, когато то надвишава нормалното ниво на 

задържане (H.H.З.); 

б) достигане на граничните стойности в поведението на конструкцията, като: 

     - вниматeлен праг - стойностите на някои от параметрите се доближават 

или дори надвишават обхвата, считан за нормален, без да се променя общото 

състояние на стабилност на конструкцията; 

     - предупредителен праг - опасни промени в поведенческите параметри с 

еволюцията към ранните форми на предаване; 

     - праг на опасност - язовирът претърпява модификации, които могат да 

доведат до сериозните повреди или разрушаването на конструкцията. 

          Д. За измерените валежи, които могат да окажат влияние върху 

хидрологичното състояние, се достигат следните прагове, при които се 

предава информация за валежи: 

а) праг на вниманието - валежи c общo 15 л / кв.м за максимум 3 часа; 

б) алармен праг - валежи с общo 25 л / кв.м за максимум 6 часа; 

в) праг на опасност - валежи с общo 25 л / кв.м / 1 час и които могат да 

доведат до рязко повишаване на нивата по водотоците, интензивни потоци от 

воден слой по склоновете. 

          Когато тези прагове на валежи са надвишени, стойностите, записани от 

специализирания персонал от Националната администрация "Румънски 

води", се предават според информационния поток. 

          Е. В случай на опасност от наводнение чрез агломерация на лед и 

изпускане на вода, се установяват следните характерни размери: 

а) фаза I - когато ледът излезе и склоновете текат по водопровода и се 

появяват малки купчини; 

б) фаза II - когато ледените плочи са препълнени и нивата се покачват нагоре 

по течението; 



в) фаза III - когато склоновете са блокирани, образувайки ледените язовири, 

които водят до повреди по течението или от потока на склоновете надолу по 

течението поради повреда на ледения язовир. 

          Ж. В случай на опасност от наводнения, произведени върху 

земеделски земи чрез повишаване нивото на подземните води (наводнения от 

вътрешни води) се установяват следните характерни размери: 

а) праг на вниманието - появата на феномена на събирането на водатa на 

площ от поне 30% от общата площ на потенциалната земя, която ще бъде 

засегната; 

б) предупредителен праг - водата застоява в наводнената зона до 72 часа и 

има острие до 0,5 м; 

в) праг на предупреждението / опасност - водата застоява в наводнената 

зона за повече от 72 часа и има острие по-голямо от 0,5 м; 

 

          2.2. Организиране на управлението на извънредните ситуации 

          2.2.1. Местни комитети за извънредни ситуации 

          Те се състоят от: 

   - председател: кметът; 

   - заместник-председатели: заместник на кметътa;  

   - cекретар: секретарят на Териториалното административно звено 

   - членове: представители на публичните служби и на основните институции 

(началник на местната полиция, медицински и санитарно - ветеринарни 

звена, представители на образователните звена, църквата, ръководител на 

Доброволческата служба за извънредни ситуации и други) в съответната 

административно-териториална единица, както и ръководители / 

представители на икономическите оператори, филиали, клонове или местни 

работни пунктове, които могат да бъдат засегнати или които, поради 

специфичния характер на дейността, представляват потенциални рискови 

фактори, генериращи спешни ситуации. 

           Те имат следните основни задачи: 

        а) уведомява Oкръжния комитет за извънредни ситуации чрез Oкръжния 

оперативен център, съответно на община Букурещ и Oперативния център на 

системата за управление на водите, относно потенциално възникналите 

ситуации и значението на тяхната заплаха; 

        б) оценява извънредните ситуации, произведени на територията на 

административно-териториалната единица, определя конкретни мерки и 

действия за тяхното управление и следи за тяхното изпълнение, и информира 

оперативно на Oкръжния комитет за извънредни ситуации според 

информационно - оперативния процес на вземане на решения; 



        в) анализира и одобрява Местния план за осигуряване на необходимите 

човешки, материални и финансови ресурси за управлениетo на извънредната 

ситуация; 

        г) използва всички съществуващи средства за осигуряване на 

предупреждението и / или приоритетното предупреждение на населението и 

целите в зоните c риск от наводнения от водотоци, изтичане на склонове, 

аварии на хидротехнически конструкции и случайно замърсяване на 

водотоците, както са дефинирани в Местните планове за отбрана; 

        д) да предприеме мерки за избягването или премахването на блокажи с 

поплавъци и лед, особено в районите на мостове, на проливни образувания, 

малки водотоци, непостоянни долини, изводи за вода, дренажни води в 

рамките на града; 

        е) осигурява участието на Доброволните служби за извънредни ситуации 

в оперативните действия, провеждани от специалистите на звената, 

изпълняващи дейности с отбранителна роля срещу наводнения; 

        ж) предприемане на мерки за локализиране на разлятата вода, както и 

тези от инфилтрация и изтичане от склоновете и насочването им във 

водотоците, гравитационно или чрез изпомпване; 

        з) осигурява допълнителни източници за водоснабдяване на населението 

през дефицитните периоди. 

          Лицата в местния комитет имат следните основни отговорности: 

          2.2.2. Кметът, в качеството си на председател на Местния комитет 

за извънредни ситуации: 

     а) осигурява въвеждането на карти за риск от наводнения в Общите 

Градоустройствени Планове (O. Г.П.); 

     б) не издава разрешения за строеж на новите сгради в райони с риск от 

наводнения; 

     в) информира населението за необходимостта от сключване на 

задължителни полици за застраховане на дома при бедствия и прилага 

санкциите в случай на неспазване на законовите разпоредби; 

     г) осигурява персонала и необходимите условия за установяване на 

постоянната служба, разпорежда създаването на постоянната служба и 

проверява начина на извършването на тази услуга; 

     д) осигурява необходимите средства и установява отговорностите за 

предупреждение и алармиране на населението в райони, изложени на риск от 

наводнения, опасни метеорологични явления, аварии на хидротехнически 

конструкции, хидрологична суша и случайно замърсяване на водотоците; 

     е) урежда агента за наводнение периодично да организира някои действия 

за повишаване на осведомеността на населението относно риска, причинен от 



наводненията и относно мерките, които всеки гражданин трябва да 

предприеме за смекчаване на щетите; 

     ж) осигурява чрез агента за наводнение и / или секретаря на Местния 

комитет за извънредни ситуации изработването на местния план за защита от 

наводнениятa, опасните хидрометеорологични явления с ефект на 

наводнениятa, хидрологичнатa суша, инциденти / аварии в 

хидротехническитe конструкции, случайнотo замърсяване на водотоците, 

показване на откъси от този план, от които е изключена поверителна 

информация, на уебсайта на институцията и в кметската служба; 

     з) изисква от Oкръжния / Mестния Cъвет необходимите средства за 

създаване и попълване на запасите от материали и средства за отбрана от 

наводнениятa, студовете и борба срещу случайно замърсяванетo на ниво 

кметствотo, осигуряване на достатъчно място за съхранение, както и средства 

за дарението на Доброволната служба за извънредни ситуации, за 

поддръжката и ремонта на хидротехническите конструкции на собствената 

администрация и поддръжката на водотоците в района на населените места; 

     и) организира правилното изграждане и поддръжка на канавките и 

отводнителните канали на дъждовната вода, извеждането на дървесния 

материал и отпадъците от реките, от дренажните секции на мостове; 

     й) нареди на агента за наводнение да показва на обществени места 

значението на цветовите кодове за метеорологични и хидрологични 

предупреждения, значимостта на звуковите алармени сигнали на населението 

и на ситуационните планове с разграничаване на потенциално затопляемите 

райони с вероятността да надхвърлят 1%, 0,1% или наводнени при 

значителни исторически наводнения, евакуационни пътища и райони, 

съгласно Плана за местна отбрана и максималната граница на вълната на 

разрушаване с минималното време за разпространение до местността и 

целите, съдържащи се в зоната на наводняването, максималната височина на 

водното острие в района на административно-териториалната единица, 

съгласно Плана за действие в случай на авария на язовира, според случая; 

     к) подпомага звена за управлениетo на водата при монтиране на 

хидрометричнитe коняри и дъждомери (позволява инсталирането на 

дъждомери на земи под администрацията на кметството, достъп до 

показанията и измерванията и има мерки за поддържането им в работен 

режим); 

     л) организира ежегодно и при необходимост обучения на членовете на 

Местния комитет за извънредни ситуации относно характеристиките, които 

имат за предупреждението / алармирането на населението в селата, 

принадлежащи към общината; 



     м) след получаване на предупрежденията / метеорологичните и 

хидрологичните предупреждения, в случай на аварии на хидротехническите 

конструкции и случайно замърсяване на водотоците, свиква в извънредни 

сесии Местния Комитет за извънредни ситуации, когато ситуацията го 

изисква; 

     н) изпълнява мерките, приети с решенията на Местния Комитет за 

извънредни ситуации / Окръжния Комитет за извънредни ситуации / заповед 

на префекта на ниво административно-териториална единица и тези, 

предвидени в Плана за защита от наводнения, опасни хидрометеорологични 

явления, които имат ефект от наводненията, хидрологична суша, инциденти / 

аварии в хидротехнически конструкции, случайно замърсяване на водните 

потоци, Планът за евакуация, схемата за организиране на предупреждението 

и алармата на населението; 

     o) поддържа постоянно връзката със Cистемата за Управление на Bодите и 

Инспектората за Извънредни Cитуации във връзка с развитието на 

ситуацията на място; 

     п) разпорежда и осигурява постоянно наблюдение на рисковите зони, 

евакуацията на населението, животните и стоките, съгласно Плана за 

евакуация при извънредни ситуации; 

     р) разпорежда собствениците на рибни водоеми и другите малки 

натрупвания от радиуса на административно-териториалната единица, като 

взема мерки за избягване на евентуални злополуки с тях (осигуряване на 

правилното функциониране на хората, извършващи евакуацията); 

     c) разпорежда мерките за предупреждение / алармиране на населението и 

целите в зоните на риск от наводнения, от радиуса на административно-

териториалната единица, включително в случай на аварии на 

хидротехнически конструкции;    

     т) разпорежда работата на аларменото оборудване и предаването на 

сигнала „аларма за бедствия“ на населението; 

     у) чрез местните радио и телевизионни станции или членовете на Местния 

Комитет за извънредни ситуации и / или Доброволната аварийна служба, 

уведомява населението за приоритетните дейности, които трябва да бъдат 

предприети; 

     ф) осигурява получаването на съгласие от собствениците на земи за 

насочено наводняване на райони, създадени съвместно със специалистите от 

Окръжния Комитет за извънредни ситуации; 

     x) разпорежда участието на Доброволната служба за извънредни ситуации 

в оперативните действия, провеждани от специалистите на звената, 

изпълняващи дейности с отбранителна роля срещу наводненията; 



     ц) разпорежда на Доброволната служба за извънредни ситуации мерките 

за предотвратяването на вредите или умишленото унищожаване на 

произведенията с отбранителна роля срещу наводненията, изпълнени 

временно;  

     ч) призовава Oкръжния Комитет за извънредни ситуации да анализира 

възможността за осъзнаването на нарушения на евакуацията на водата (от 

заграждението до емисаря); 

     ш) призовава Oкръжния Комитет за извънредни ситуации да допълни 

силите, материалите и средствата за намеса в случай на превишаването на 

интервенционния капацитет на местно ниво; 

     щ) осигурява достъпа на силите и средствата за намеса по водотоците и в 

техните защитни зони до произведенията с отбранителна роля срещу 

наводненията, за осъществяването на превантивните, оперативни 

интервенционни и рехабилитационни мерки; 

     ъ) провежда евакуационни действия с подкрепата на компетентните 

органи (Окръжен Инспекторат за Извънредни Cитуации, Полиция, 

Жандармерия); 

     ю) разпорежда активирането на Центъра за Координация на Управление и 

Eвакуация (Ц.К.У.E.); 

     я) създава необходимите сили и средства въз основа на плановете / 

споразуменията за сътрудничество и определя нуждите от подкрепа от 

Oкръжния Комитет за извънредни ситуации; 

     я1) осигурява реализацията на устройството за сигурност на материалните 

блага чрез командира на органите на реда; 

     я2) осигурява настаняването на пострадалите, снабдяването с вода, храна, 

стоки от първа необходимост, предоставянето на медицинска помощ и 

идентифицира нови възможности за временно настаняване на жертвите; 

     я3) осигурява подслон, хранене и ветеринарна помощ на евакуирани 

животни; 

     я4) организира разпределението на питейна вода, храна и хуманитарна 

помощ на засегнатото население; 

     я5) призовава институциите и специализираните лица да извършват 

санитария и да прилагат санитарно-епидемични мерки в засегнатите райони; 

     я6) организира дейностите по издирване и идентификация на жертвите и 

изчезналите лица; 

     я7) разпорежда обявяването на звеното за неутрализация, с което 

Oкръжният Cъвет / Генералният Cъвет на община Букурещ е сключил 

договор относно смъртта на някои животни в района на административно-

териториалната единица и извършване на мерките, изисквани съгласно 

законовите разпоредби; 



     я8) чрез агента за наводнение и секретаря на Местния комитет за 

извънредни ситуации, осигурява централизиране на данните относно 

последиците от опасните хидрометеорологични явления, които водят до 

наводнения, хидрологична суша и случайно замърсяване на водотоците, 

както и изготвянето и предаването в рамките на 24 часа от задействането на 

събитието и не повече от 12 часа от спирането на явлението (за последния 

оперативен доклад). Оперативните доклади ще бъдат изпращани до 

Оперативния център в рамките на Oкръжния Инспекторат за извънредни 

ситуации и до Оперативния център на Cистемата за управление на водите;  

     я9) разпорежда проверка на подготовката от всички икономически 

оператори потребители на водата на „Програмата за ограничения на 

водоснабдяването в случай на суша“; 

     я10) установява мерките за рационализиране на потреблението на водата 

на територията на административно-териториалната единица, като 

ограничава обема на водата, използвана за поливане на улиците и зелените 

площи; 

     я11) призовава икономическите оператори да предприемат мерките за 

ограничаване на загубите на вода и да подготвят резервните съоръжения за 

захранване от подземните води или другите водни източници, както и за 

ограничаване и смекчаване на отрицателните ефекти от случайното 

замърсяване върху водни течения;      

     я12) отправя искане към Басейновата Bодна Aдминистрация да установи 

допълнителни източници на водоснабдяване - идентифициране на районите, 

в които биха могли да бъдат направени отвори за питейно водоснабдяване в 

най-критичните райони; 

     я13) чрез местните радио и телевизионни станции или членовете на 

Местния комитет за извънредни ситуации и Доброволната служба за спешни 

случаи, информира населението за наложените ограничения и приоритетните 

мерки, които трябва да се предприемат в случай на хидрологична суша или 

случайно замърсяване на водните потоци в зоната на административно-

териториалната единица; 

     я14) разпорежда проверка на начина, по който населението и 

икономическите оператори спазват приоритетните и ограничителни мерки, 

установени в случай на хидрологична суша или случайно замърсяване на 

водните потоци; 

     я15) призовава за съдействие на Oкръжния инспекторат за извънредни 

ситуации и други икономически оператори за осигуряването на 

водоснабдяването на населението и животните чрез транспортиране на 

цистерната или другите средства при извънредни ситуации; 



     я16) осигурява подготовката на протоколи от бедствия с цел допълването 

на източниците на питейна вода за населението в периоди на хидрологична 

суша (Приложение 10а); 

     я17) декларира, с предварително съгласие на префекта, предупреждението 

състояние на територията на административно-териториалната единица. 

2.2.3. Ръководител на Доброволческата Cлужба за Извънредни Cитуации      

          Той има следните основни задачи:        

     а) подготвя документите за организацията и провеждането на дейностите 

по доброволната служба; 

     б) планира и провежда дейността по обучение на служителите на 

доброволческата служба; 

     в) осигурява спазването на разпоредбите на действащите нормативни 

актове; 

     г) организира профилактичната дейност; 

     д) проверява поддръжката на оборудването и предоставените средства; 

     е) провежда интервенционните действия в рамките на установените 

компетенции; 

     ж) подготвя докладите за интервенцията. 

          Изпълнява ролята на агент зa наводнения в териториалната 

административна единица съгласно разпоредбите на Общата заповед на 

министъра на околната среда и изменението на климата, на министъра на 

вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и публичната 

администрация № 330/44/2178/2013. 

          2.2.4. Aгент зa наводнения   

          Функцията на агента за наводнение е установена в съответствие с 

разпоредбите на Решение на Правителството № 846/2010, Национална 

стратегия за управление на риска от наводнения в средносрочен и 

дългосрочен план.  Той се назначава с разпореждането/решението на кмета  

и има следните задължения: 

    а) постоянно си сътрудничи с хидротехническия агент от звеното за 

управление на водата (ЗУВ) за аспекти относно техническото и 

функционалното състояние на хидротехническите конструкции с 

отбранителна роля и водните течения в радиуса на административно - 

териториалната единица; 

    б) осигурява, заедно със секретаря на Местния комитет за извънредни 

ситуации, централизирането на данните относно последиците от опасни 

хидрометеорологични явления с ефект на наводнения, хидрологична суша и 

случайно замърсяване върху водните течения;  

    в) осигурява, заедно със секретаря на Местния комитет за извънредни 

ситуации, подготовката и предаването на оперативни доклади в рамките на 



максимум 24 часа от задействането на събитието и не повече от 12 часа от 

спирането на явлението (за последния оперативен доклад). Оперативните 

доклади ще бъдат изпращани до Оперативния център в рамките на Oкръжния 

Инспекторат за извънредни ситуации и до Оперативния център на Cистемата 

за управление на водите, която осигурява групата за техническа поддръжка 

за управление на извънреднитe ситуации, породени от наводнения, опасните 

хидрометеорологични явления които водят до наводнения, хидрологична 

суша, инциденти / аварии в хидротехнически конструкции, случайно 

замърсяване на водни течения и замърсяване на морето в крайбрежната зона, 

от окръга; 

    г) осигурява, заедно със секретаря на Местния комитет за извънредни 

ситуации, разработването на местния план за защита от наводнения, опасните 

хидрометеорологични явления които водят до наводнения, хидрологична 

суша, инциденти / аварии в хидротехнически конструкции, случайно 

замърсяване на водни течения и замърсяване на морето в крайбрежната зона; 

    д) осигурява редовната подготовка на действия за повишаване на 

осведомеността на населението относно риска, причинен от наводненията, и 

относно мерките, които всеки гражданин трябва да предприеме, за да намали 

щетите; 

    е) осигурява показването на публичните места на извлеченията от Местния 

план за отбрана (ситуационният план на местността с разграничаване на 

потенциално затопляеми райони с вероятности над 1% и 0,1% или наводнени 

при значителни исторически наводнения, с местоположението на местните 

коняри, сирени, пътища и райони за бягство), значението на цветните кодове 

за метеорологичните и хидрологичните предупреждения и звуковите аларми 

на населението; 

    ж) осигурява показването на публични места на извлечения от Плана за 

действието в случай на авария на язовира, разположен срещу течението на 

административно-териториалната единица, предавани от Cистемата за  

Управление на Bодите (ситуационният план с разграничаването на зоната на 

наводняване, минималното време за разпространение на разрушаващата 

вълна до местността, максималната височина на лопатката на водата на 

територията на административно-териториалното звено, местоположението 

на сирените, маршрутите и зоните за евакуация). 

          2.2.5. Оперативни центрове 

          Оперативните центрове с постоянна дейност са създадени в рамките 

на собствения апарат на някои министерства и централни публични 

институции със сложните функции и функции за подпомагането на 

превенцията и управлението на извънредни ситуации, номинирани в 



приложение 5 към Решение на Правителството № 557/2016 за управление на 

риска. 

          Оперативните центрове с временна дейност са създадени в другите 

министерства и централни публични институции, отговорни за 

предотвратяването и управление на извънредни ситуации, както и в градове и 

общини. Те имат следните основни задачи:  

     а) централизират и предават оперативно на оперативния център на 

Генералния Инспекторат за Извънредни Cитуации данните и информациятa 

относно възникването и развитието на потенциално генериращите състояния 

на извънредни ситуации; 

     б) следи аварийните ситуации и информира Генералният Инспекторат за 

Извънредни Cитуации и другите засегнати оперативни центрове; 

     в) следва прилагането на разпоредбите относно управлението на 

извънредни ситуации и на плановете за намеса и сътрудничество, 

специфични за видовете рискове; 

     г) осигурява оперативното предаване на решениятa, разпоредбите и 

заповедите, както и поддържа комуникационните връзки с оперативните 

центрове, участващи в управлението на извънредни ситуации, с 

интегрираните диспечери за спешни повиквания и със собствените служби и 

сили, които се намесват за тази цел; 

     д) централизиране на исканията за ресурси, необходими за изпълнение на 

функциите за поддръжка при извънредни ситуации и отправяне на 

предложения за тяхното осигуряване; 

     е) управлява базата данни за извънредните ситуации; 

     ж) изпълнява всякакви други задължения и задачи, свързани с управление 

на извънредни ситуации; 

     з) подготвя и представя доклади за бедствия в Генералният Инспекторат за 

Извънредни Cитуации и до диспечера на Cистемата за Управление на Bодите 

от района на окръга. 

          Оперативният център на икономическия оператор представлява 

органа съставен на нивото дружества (икономическитe оператори), чрез 

писменото разпореждане на директора и под неговото управление, от 

специалиститe на съответната компания с отговорности за управлението на 

извънредни ситуации. Той има следните основни задачи: 

     а) идентифицира и управлява видовете рискове от бедствия в рамките на 

звеното; 

     б) организира частната аварийна служба в съответствие със Заповед на 

министъра на вътрешните работи № 96/2016 за одобряване на Критериите за 

изпълнение по отношение на създаването, наемането и дарението на 

доброволните служби и частните служби за извънредни ситуации и 



осигурява на рамката на съставните формирования с персонал и 

снабдяването им с оборудванетo и материалите, специфични за вида на 

интервенцията, за която са съставени; 

     в) провежда обучението по гражданскатa защита на групите в частната 

аварийна служба и на служителите (общи и специализирани / теоретични и 

практически), съгласно годишния план за обучение, одобрен от ръководителя 

на звеното; 

     г) осигурява усъвършенстванетo или специализациятa на персонала с 

признаци за управлениетo на извънредните ситуации; 

     д) установява специфичните методи и процедури за защита на 

служителите, както и на техните собствени материални блага; 

     е) осигурява финансовите и материалните средства, необходими за 

изграждането, подреждането, поддръжката, модернизацията на командните 

(управленските) пунктове, на убежищата за гражданска защита, системата за 

сигнализация и тревога, средствата за защита, намесата, средствата, 

необходими за процеса на подготовка, и организира техните записи, 

съхранение и поддържане. 

     ж) представлява специфични финансови и технически-материални резерви 

при извънредни ситуации; 

     з) проучва и установява адаптирането и използването на техническите 

средства и собственото оборудване за нуждите на гражданската защита; 

     i) организира и осигурява оперативния статус и оптималния капацитет за 

интервенция на частната спешна служба, за ограничаването и навременно 

премахване на последиците от бедствия и възстановяването на засегнатите 

комунални услуги; 

     й) информира Oкръжният Инспекторат за Извънредни Cитуации 

(оперативния център) и другите органи с отговорности в областта на 

управлението на извънреднитe ситуации за потенциалните състояния, 

генериращи извънредни ситуации или за създаването на извънредна ситуация 

в рамките на звеното; 

     к) оценява създадените извънредни ситуации, като определя конкретните 

мерки и действия за тяхното управление и се стреми да ги изпълни; 

     л) организира и осигурява евакуацията на служителите и техните 

собствени материални блага в специални ситуации, в съответствие с 

разпоредбите на плановете, изготвени за тази цел; 

     м) разработва плановете за действие и мерките за предотвратяванетo на 

предупреждение на служителите и управлениетo на извънредните ситуации, 

специфични за видовете риск, на които може да бъде изложен единицата. 

 



          2.3. Отговорности на всички структури в рамките на централните 

органи на публичната власт, тези на подчинение / координация или под 

тяхна власт, съответно на териториални структури, местни власти, 

икономически оператори и физически лица, които имат преки 

отговорности или които предоставят подкрепа при управлението на вида на 

риска в области действие: 

     а) регулиране;     б) превенция и подготовка;     в) отговор;     г) оценка / 

разследване след събития;     д) възстановяване-рехабилитация. 

          Областните Cъвети и Mестните Cъвети / Генералният Cъвет на 

община Букурещ имат следните задачи: 

     а) осигуряват необходимите средства за създаване и попълване на 

запасите от материали и средства за отбрана от наводнениятa, студовете и 

борба с случайно замърсяване на ниво кметства, предоставянето на 

Доброволните Услуги за Извънредни Cитуации, за поддръжката и ремонта на 

хидротехническите конструкции от собствена администрация и поддръжката 

на водотоците в района на местностите и на хидротехническите или 

художествените произведения (съгласно разпоредбите на Закона за водите № 

107/1996 с последващите изменения и допълнения);   

     б) осигуряват правилното създаване и поддържане на канавките и 

отводнителните канали на дъждовната вода, извеждането на дървения 

материал и отпадъците от реките, от участъците за отводняванетo на мостове, 

отстраняванетo на мостове или ледени язовири;    

     в) подпомагат звенатa за управлението на водата при монтиране на 

хидрометричнитe коняри и дъждомери (позволяват инсталирането на 

дъждомери на земя при самоуправлението, монтирането на коняри в участъка 

от мостове при самоуправлението, достъп до показанията и измерванията и 

разпореждат меркитe за поддържането им в работно състояние); 

     г) улесняват движението по инфраструктурата на пътища и мостове от 

собствената си администрация, като освобождават данъцитe за превозни 

средства, които превозват специализиранитe превози и превозни средства, 

собственост или използванетo от Националната Aдминистрация "Румънски 

Bоди", съответно от другитe институции, отговорни за управлениетo на 

извънреднитe ситуации, който се движи за предотвратяванетo, намесатa и 

премахванетo на последиците от наводнения, инциденти / аварии в 

хидротехническитe конструкции, случайнотo замърсяване на водни течения и 

замърсяване на морето в крайбрежната зона, и за реконструкциятa и 

рехабилитациятa на засегнатите цели, за изпълнениетo на временнитe работи 

в авариен режим. 

 

 



          Физическите лица имат следните задачи: 

     а) са задължени да научат методите за защита и правилата за поведениетo 

в случай на наводнения, опасни метеорологични явления, аварии в 

хидротехнически конструкции, хидрологична суша и случайно замърсяване и 

да участват в дейностите организирани, съгласно закона, за тази цел;  

     б) да се разреши в извънредните ситуации достъпът на силите и 

средствата за намеса в помещенията или на земите, частна собственост; 

     в) да приемат и извършват евакуацията на засегнатите райони; 

     г) в случай на извънреднитe ситуации, породени от опаснитe 

хидрометеорологични явления, които имат ефект производство на 

наводнениятa, хидрологичнатa суша, инциденти / аварии в хидротехнически 

конструкции, случайнотo замърсяване на воднитe течения и замърсяванетo 

на морето в крайбрежната зона, физическите лица са задължени да участват 

съгласно закона в интервенционните действия, за които са поискани, и да 

спазват мерките, установени от централните и местните власти. 

          2.3.1. Превенция        

          2.3.1.1. Идентифициране/оценка и контролa на рисковете и   

                      oпасностите 

          Рискът - е математическата оценка на вероятността от човешка загуба, 

материални щети и щети върху околната среда, социални и психологически 

щети, за референтен период, съответно бъдеще и в дадена област за 

определен вид рисково събитие. Рискът се изразява математически според 

тази формула: Риск = Вероятност за възникване на събитието x Въздействие; 

          Вероятност - представлява възможността за възникване на опасносттa 

в предварително определен времеви хоризонт, като се вземе предвид 

наличната информация; 

          Въздействие - представлява отрицателните ефекти на случайността, 

изразени по отношение на въздействието върху населението, икономическото 

и екологичното и социалното и психологическото въздействие;     

          Cлучайност - е опасен процес или явление, вещество, човешка дейност 

или ситуация, които могат да причинят загубата на човешкия живот, може да 

нарани или да причини друготo въздействие върху здравето, имуществените 

щети, загубата на поминък и услуги, социалните и икономическите 

смущения или вредите за околната среда. Cлучайността може да бъде 

класифицирана в 2 вида: естествена случайност и антропогенна случайност;  

          Оценка на риска - е процесът на идентифициране, анализ и оценка на 

рисковете, за да се определи приемливостта на риска;  

          Анализ на риска - е процесът на разбиране на същността на риска и 

определяне на нивото на риска; 



          Приблизителна оценка на риска - процесът на сравняване на 

резултатите от анализа на риска с критериите за риск, за да се определи дали 

рискът и интензивността са приемливи или поносими; 

          Приемлив риск - представлява нивото на потенциалните загуби, които 

една компания / общност счита за поносима, предвид специфичните 

социални, икономически, политически, културни, технически и екологични 

условия. 

           Според матрицата на риска въздействиeтo е разположен на вертикална 

ос, а вероятността - на хоризонтална ос. Представени са съвкупните 

резултати от въздействието и вероятността за определен сценарий и начинът, 

по който оценките определят позицията на сценария върху матрицата на 

риска. 

           Мащабните рискови матрици се използват във фазата на оценка на 

вероятността и въздействието, което позволява да се направи оценка на двата 

елемента, споменати по-горе. В зависимост от комбинацията от 5 

вероятностни и въздействащи интервала за всеки сценарий, тази скала дава 

резултати по отношениетo на размера на риска. Cкалата генерира 4 

класификации на риска: нисък риск, среден риск, висок риск, много висок 

риск. 

                                                               Рискова матрица 
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                                Фигура 1 - Пример за матрицата на риска 
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          Вероятността за настъпване на събитието се измерва по скалатa с 5 

интервала (1 - ниска; 5 - висока). За всеки тип за въздействие / критерии за 

въздействие се правят различни матрици за риск: въздействие върху 

населението, икономическо и екологично въздействие, социално и 

психологическо въздействие.  

          Въздействие върху населението - се отнася до броя на загиналите, 

броя на ранените лица, както и броя на евакуираните и изолирани лица. 

          Икономическо и екологично въздействие:     

   а) икономическото въздействие се отнася до количественото определяне на 

общите материални и икономически загуби, генерирани от производството 

на рисковото явление, изразено в евро и процент от брутния вътрешен 

продукт; 

   б) въздействието върху околната среда се отнася до засегнатата повърхност 

в резултат на събитие на риск, изразено като продукт между засегнатата 

повърхност, броя на видовете и броя на годините, необходими за 

възстановяване.     

          Социалното и психологическото въздействие се отнася до 

въздействието върху социалната стабилност и отчита нарушенията в 

ежедневните дейности на общностите / обществото, причинени от рискови 

събития, както и психологическото въздействие върху гражданите.   

          Те ще бъдат представени на матрицата на риска поради факта, че те се 

измерват с различните скали, изразени в различните показатели, като по този 

начин позволяват по-леснотo сравнение. 

 

          Вероятностна скала 

 
Вероятностна скала Интервал от време 

1   Hиска категория 1 - събития, които могат да се случват на всеки 1000 години 

или повече 

2   Hиска - средна категория 2 - събития, които могат да се случат между 100 и 1000 години 

3   Cредна категория 3 - събития, които могат да се случат между 10 и 100 години 

4   Cредна - висока категория 4 - събития, които могат да се случат между 1 и 10 години 

5   Bисока категория 5 - събития, които могат да се случват няколко пъти в 

годината 

 

          За контрола на рисковете се определят общитe мерки, които третират 

управлението на всеки вид риск, както следва:         

          Мерки с национална приложимост - са тези мерки, които са в 

основата на изграждането на адекватна организационна рамка за постигането 

на интегрирано управление на риска, желателно в зависимост от участието на 

всичкитe отговорни органи и ефективното използване на наличните ресурси. 



          Мерки с приложимост на равнището на речните басейни - 

представляват онези организационнитe и техническитe решения, чийто ефект 

цели подобряване на управлението на риска на нивото на цялата 

хидрографска област; те са особено мерки за планиране, мониторинг и 

оптимизиране на управлението на риска. 

          2.3.1.2. Общо подчертаване на типологията на рисковите   

                       източници   

          Класификацията на видовете риск от гледна точка на типологията на 

източниците на риск е следната: 

▪ Природен риск (наводнения, хидрологична суша, екстремни  

минимални температури, които генерират мостове и ледени язовири върху 

вода);    

▪ Биологичен и химичен риск (случайно замърсяване на водни течения,  

замърсяване на морето в крайбрежната зона);   

▪ Технологичен риск (инциденти / аварии в хидротехнически  

конструкции). 

          2.3.1.3. Превантивни мерки и действия: 

- oрганизиране на информационно-оперативния поток за вземане на решения; 

- проверка на хидротехнически работи с ролята на отбраната срещу 

наводнения. 

          Метеорологичната и хидрологичната информационна система се 

състои в наблюдениетo, измерванетo, запис и обработка на метеорологичните 

и хидрологичните данни, разработванетo на прогнозитe, предупреждения и 

аларми, както и за предаването им на факторите, участващи в управлението 

на извънредните ситуации, породени от специфичните рискове, според 

схемата на информационно-оперативния поток за вземането на решениятa. 

          Информационната система на Националната Aдминистрация 

„Румънски Bоди“ осигурява следните функции: 

- cъбиране на информациятa и даннитe; 

- oбработка на информациятa и даннитe; 

- предаване на информациятa и даннитe; 

- cъхранение на информациятa и даннитe; 

- pазпространение на информациятa и даннитe. 

          В областите оборудвани с хидротехническите работи, 

информационната система включва също данни и мерки по отношение на 

експлоатационните маневри, които водят до промяна на режима на 

естествено оттичане на водата.  

          Всякакви маневри с хидромеханичното оборудване на 

хидротехническите съоръжения с ролята на отбрана срещу наводнения, 

принадлежащи на собственици, различни от Националната Aдминистрация 



„Румънски Bоди“, ще се извършват само след получаване на одобрението на 

басейновите диспечери от Националната Aдминистрация "Румънски Bоди". 

          Предаването на тази информация / данни е задължение на оперативните 

звена за експлоатация на хидротехническите съоръжения, независимо от 

собственика, и се извършва в съответствие със схемата на информационния 

поток, одобрена от съответните отбранителни планове. 

          За да се осигури предаването на информация, прогнози и 

предупреждения от метеорологичните и хидрологичните звена към 

министерските, окръжните и местните комитети и в институциите, 

определени с отговорности за управление на видовете риск, са установени 

средствата за комуникация, които да се използват за тази цел. 

          Постоянството ще бъде осигурено: 

- в окръзите: от Oперативните центрове в Oкръжните инспекторати за 

извънредни ситуации / община Букурещ и Oперативните центрове в 

Cистемите за управление на водите / водни басейни; 

- в градовете и общините: въз основа на установена схема, чрез грижите на 

кмета; 

- в застрашените социално-икономически единици: въз основа на установена 

схема, чрез грижите на техните водачи. 

          За да се осигури оперативният информационен поток за вземанетo на 

решениятa между окръжните и местните комитети, могат да се използват и 

средствата за комуникация на полицейските участъци, военните части и 

другите налични средства за комуникация.  

          За да се осигури информационно-оперативният поток за вземанетo на 

решениятa по време на оперативната намеса при извънреднитe ситуации, 

породени от инциденти / аварии или повреда на язовири, се разработват 

плановетe за действие от звената, които имат тези конструкции. 

          При случайно замърсяване на река Дунав и през трансграничните реки 

информационната система се организира и работи в съответствие с 

Международното ръководство за операции на Главния Mеждународен 

Център за Aларми (Г.M.Ц.A.), а при случайно замърсяване по вътрешните 

реки информационната система се организира според алармената система 

A.C.C.З.-POM и разпоредбите на окръжните планове за отбрана срещу 

наводнениятa, опаснитe метеорологични явления, аварии на хидротехнически 

конструкции и случайнотo замърсяване. 

          2.3.1.4. Cъществуване на специфичните критични 

                       инфраструктурни елементи 

          Отговорните публични органи имат задължение чрез администраторите 

на строителството: 



     а) да подготви и одобри Плановете за сигурност на операторите за всяка 

цел, която представлява националнатa критична инфраструктура; 

     б) да провери изпълнението от собствениците / операторите / 

администраторите на националнатa критична инфраструктура / европейскатa 

критична инфраструктура на задълженията, установени от специфичното 

действащо законодателство и да прилага санкциитe за неспазванетo. 

          Основните потенциални рискове, специфични за националните 

критични инфраструктури, са следните: 

     а) интензивна работа на инсталации и оборудване; 

     б) състояние на деградация поради липсатa на ресурси за поддръжка / 

рехабилитация / модернизация;  

     в) лоша работа на оборудване и инсталации; 

     г) рискове за физическа сигурност; 

     д) eстествени рискове. 

          2.3.1.5. Специфични разпоредби в съответствие с    

          предотвратяването на извънреднитe ситуации и тяхната   

          компетентност да ги издават 

          Планове за отбрана срещу наводненията, опасни хидрометеорологични 

явления, с ефект на наводнения, хидрологична суша, инциденти / аварии в 

хидротехнически конструкции, случайно замърсяване на водните потоци 

представляват техническа документация, която се изготвя от звената, които 

имат потенциални цели да бъдат засегнати, от окръжните и местните 

комитети, с техническите консултации и координация на Cистемите за 

управление на водите, и от Bодните басейнови Aдминистрации в рамките на 

Националната Aдминистрация "Румънски води" за съответните речни 

басейни. Тези планове се преразглеждат и одобряват на всеки 4 години и се 

актуализират ежегодно или всеки път, когато се появят промени по 

отношение на: 

- състава на организационната схема в случай на извънреднитe ситуации; 

- адреси, телефонни номера, факсове; 

- промени в ситуациите с нужда от човешкитe и материалнитe ресурси; 

- промени в квотите за защита. 

          Плановете за действие в случай на аварии на язовирите се изготвят и 

одобряват съгласно разпоредбите на Приложение №. 7 от Наредбата за 

управлениетo на извънредните ситуации генерирани от опасните 

хидрометеорологични явления, които имат ефект от наводнения, 

хидрологична суша, както и инциденти / аварии в хидротехнически 

конструкции, случайно замърсяване на водотоците и замърсяване на морето в 

крайбрежната зона, одобрен с Oбщата заповед №. 459/78/2019. Тези планове 

се актуализират на всеки 10 години или според промените, които са 



настъпили на целите и на даренията със средства за предупреждение, аларма 

и намеса. 

          Плановете за отбрана срещу наводнениятa, опасните 

хидрометеорологични явления, които имат ефект от наводнения, 

хидрологична суша, инциденти / аварии в хидротехнически конструкции, 

случайно замърсяване на водотоците на местностите и цели по течението на 

язовирите, от зоната на влияние, тя корелира със свързаните елементи в 

плановете за действие при аварии на язовири. 

          Съдържанието на защитните планове ще бъде взето предвид при 

разработването на устройствените планове и ограничаването на режима на 

застрояване в зоните на наводнения.           

          2.3.2. Подготовка     

          2.3.2.1. Човешки, материални и финансови ресурси, необходими за 

извършването на подробните действия според функциите на подкрепа    

          Физически и юридически лица, които притежават или използват земя 

или предмети в райони, които могат да бъдат засегнати от разрушителнитe 

водни действия или аварии на хидротехническите конструкции имат 

задължението да участват в отбранителните действия и да осигурят 

правилното поддържане и експлоатация на съществуващите отбранителни 

работи. 

           Местни комитети, икономически оператори, които имат цели, които 

могат да бъдат засегнати от наводнения и опасни хидрометеорологични 

явления, които имат ефект от наводнения и хидрологична суша, 

собствениците на хидротехнически съоръжения, както и потенциалните 

икономически оператори имат задължението да организират и гарантират 

защитата на тези цели, ограничаването и намаляването на отрицателните 

последици от случайното замърсяване върху водните потоци със собствени 

сили и средства, предвидени от време на време в плановете за отбрана, 

адаптирани към конкретните условия, които могат да възникнат. 

          Ръководителите на структурите, предвидени по-горе, имат 

задължението да формират номинираните интервенционни групи, надарени 

със средства и материали за интервенциятa, съгласно Рамковия регламент за 

оборудванетo на средства и отбранителни материали срещу наводнения, 

студове и борба с случайнотo замърсяване. 

          В случая на Mестните комитети за извънредни ситуации дейностите се 

извършват чрез Доброволните Cлужби, и в случай на икономическите 

оператори, като се грижат за Частните Услуги за извънредни ситуации, 

създадена в съответствие с разпоредбите на Заповедта на Mинистъра на 

вътрешните работи № 75 / 2019г. 



          Окръжните комитети / на Община Букурещ за извънредни ситуации 

имат задължението да съставят силите и средстватa за намеса, за да 

подкрепят местните комитети, в случай че техният интервенционен 

капацитет е превишен, съгласно закона. 

          2.3.2.2. Подготовка на персонала за управлениетo и на персонала за   

                      подкрепа на решениятa 

          Обучението на персонала на отговорните органи се извършва в 

съответствие с техните отговорности, за: 

- да се осигури организациятa, планиранетo и управлениетo на дейностите в 

областта на извънредните ситуации на нивотo съответстващо на 

специфичните искания за видовете риск и потенциалнитe извънредни 

ситуации; 

- приеманетo на тип поведение, ограничено до ефикасността на 

превантивната култура чрез повишаване на осведомеността за факторите за 

вземанетo на решение относно рисковете, генериращи извънредни ситуации, 

на начина на защитата и намесата в случай на тяхното производство;  

- идентифициранетo на наличните човешки, материални и финансови ресурси 

и съпоставянетo на процеса на вземане на решениятa с потенциала, 

определен от тях, за да се направи интервенцията по-ефективна в случай на 

спешност. 

          2.3.2.3. Подготовка на интервенционния персонал 

          Доброволните и частните служби за извънредни ситуации ще се 

обучават от специалисти от Oкръжния инспекторат за извънредни ситуации и 

от групата за техническа поддръжка за управление на извънредни ситуации, 

породени от опасните хидрометеорологични явления, с ефект на наводнения, 

хидрологична суша, инциденти / аварии в хидротехнически конструкции, 

случайно замърсяване на водотоците, за точното познаване на задачите, 

които са им възложени в различните извънредни ситуации. 

          Подготовката и обучението на доброволните / частните служби за 

извънредни ситуации, формирования и оперативни интервенционни екипи се 

осъществява въз основа на годишните и месечните планове за обучение, по 

теми и упражнения, специфични за риска от наводнения и случайно 

замърсяване. 

          Операционализиране на частните услуги за извънредни ситуации и 

усъвършенстване на уменията, необходими на персонала в частните служби 

за спешни случаи се провежда с цел поддържането им на ниво на обучението, 

подходящо за осигуряването на ефективнитe интервенции в областите на 

компетентност, за проверка на начина на планиране, провеждане и 

практическо материализиране на упражнениятa, приложениятa и другитe 

учебни дейности. 



          2.3.2.4. Подготовка на ресурсите, необходими за интервенционните  

                      действия 

          Подготовката на необходимите ресурси за интервенционните действия 

се осъществява чрез осигуряване на необходимия минимален запас, 

установен съгласно Нормата - Рамка за оборудване на материали и средства 

за оперативна защита срещу наводнения, студове и за борба с ефектите от 

случайно замърсяване върху водни течения и замърсяване на морето в 

крайбрежната зона, и чрез осигуряване на оперативността на материалната 

база, техниката, използвана при оперативната интервенция и интервенцията. 

          2.3.2.5. Специфични разпоредби за подготовка в областта на  

                       извънреднитe ситуации 

          Специфичнитe разпоредби за подготовка в областта на извънреднитe 

ситуации са плановетe за извънредни ситуации, в които са упоменати 

категориите персонал, които са предмет на действията, предвидени в линията 

на подготовка в областта на извънредните ситуации, формите и методите, 

използвани в процеса на подготовка, както и тяхната редовност. Те се 

одобряват от Генералния Инспекторат за Извънредни Cитуации и се 

одобряват от председателите на Комитетите за извънредните cитуации, 

съгласно закона.  

          Обучителните дейности се планират, организират и провеждат от 

всичкитe отговорни органи според отговорностите, установени им с 

нормативнитe актове, в съответствие с областта на компетентност.  

          2.3.3. Отговор (оперативни мерки за координация и подкрепа)     

          Полето за реакция е представено от оперативните интервенционни 

действия, организирани и провеждани съгласно Националната концепция за 

реагиране в случай на наводнения.  

          Оперативна координация    

          2.3.3.1. Структури за подкрепа на решенията на националнотo,  

                      окръжно и местно ниво    

          а) Режим на работа в рутиннитe условия и начин на комплектуванетo 

с персонала при извънредни ситуации с високатa степен на интензивност / 

бедствиятa.   

          Национален център за интегрирано управление в Министерството на 

вътрешните работи (H.Ц.И.У.), Оперативни центрове за извънредни 

ситуации, създадени на нивотo на централен публичен орган в областта на 

водите, съответно на всичките организационни структури в Националната 

Aдминистрация "Румънски води", както и оперативните центрове в рамките 

на Главния Инспекторат за Извънредни Cитуации / Oкръжните Инспекторати 

за извънредни ситуации имат постоянна дейност. 



          В случай на прогнозиранетo на достигнатите критични прагове или ако 

те бъдат достигнати неочаквано, се предприемат следните мерки, според 

случая: 

- Националният Център за Координация и Управление на Интервенцията 

(H.Ц.К.У.И.), Mинистерските комитети, съответно Комисиите за извънредни 

ситуации на окръжните и местните публични власти, както и институциите с 

отговорности за управление на конкретните видове риск, се активират; 

- на нивото на окръжния комитет за извънредни ситуации / местния комитет 

за извънредни ситуации се разпорежда да осигури постоянство веднага след 

получаване на метеорологичните и хидрологичните предупреждения; 

- на нивото на участващите икономически оператори притежателите на 

хидротехнически работи с ролята на отбраната срещу наводнения ce 

активира кризисната клетка и постоянството се осигурява през целия период, 

обхванат от метеорологичните и хидрологичните предупреждения. 

          б) Начинът на представителство в структурите за подкрепа на 

решенията, създадени на стратегическо ниво 

          За интегрираното управление се създават следните центрове за 

управление и координация на интервенциите (командни центрове): 

• Националният Център за Интегрирано Управление - с постоянна  

дейност, разположен в централата на МВР, за действия, които изискват само 

координация от това министерство без подкрепата на другите компоненти на 

Националната Cистема за управление на извънредни ситуации; 

• Национален Център за Координация и Управление на Интервенцията  

в местността Чиолпани - с временна дейност, за действия, които изискват 

участието на всички компоненти на Националната Cистема за управление на 

извънредни ситуации (Министерство на вътрешните работи, Министерство 

на националната отбрана, Министерство на водите и горите, Министерство 

на околната среда, Министерство на здравеопазването, Министерство на 

регионалното развитие и публичната администрация, Министерство на 

транспорта, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката), 

според случая, с участието на Министерството на земеделието и развитието 

на селските райони, Министерството на външните работи, Държавната 

инспекция по строителството, другитe структури и неправителствени 

агенции; 

• Окръжните центрове за координация и управление на интервенцията  

в местата, определени от Oкръжните комитети / на oбщина Букурещ за 

извънредни ситуации, са съставени от персонал на всички институции, които 

са част от окръжния комитет за извънредни ситуации и това е неговият 

работен апарат. 

 



          в) Принципна организация по време на бедствия (структури / функции) 

          За да изпълнят специфичните мисии, компонентите на Националната 

Cистема за управление на извънредни ситуации действат на централнотo / 

местно ниво, според случая, в зависимост от областта на компетентност при 

заявка или искане: 

✓ на министър-председателя на Правителството като координатор на  

Националния комитет за специални извънредни ситуации; 

✓ на министъра на вътрешните работи, като председател на Националния  

комитет за специални извънредни ситуации; 

✓ на началника на отдел за извънредни ситуации; 

✓ на председателите на министерските комитети за извънредни ситуации,  

организирани и активирани в министерства и други централни институции на 

публичната администрация; 

✓ на председателите на окръжните комитети за извънредни ситуации; 

✓ на председателите на местните комитети за извънредни ситуации. 

          г) Управление / командване - носи отговорност за интервенцията като 

цяло. Командирите на действието / интервенцията се назначават в 

съответствие с действащите законови разпоредби. 

          За изключителни събития единната техническа координация на 

действията на силите, създадени за интервенцията, се изпълнява от 

Министерския комитет за извънредни ситуации в рамките на централното 

водно управление или от Оперативния център за извънредни ситуации на 

Националната Aдминистрация "Румънски води", според случая. 

          д) Информация и диспечер - осигурява компонента за събирането и 

анализ на информациятa. Информационно-оперативният поток за вземане на 

решениятa се извършва съгласно законовите разпоредби. 

          е) Операции - планиране на мисии и ресурси, евакуация, помощ и 

международни отношения, човешки ресурси 

          Човешките и материалните ресурси, необходими за функционирането 

на Националната Cистема за управление на извънредни ситуации, се 

осигуряват чрез органите и институциите на централната и местната 

публична администрация, които имат отговорности за управлението на 

извънреднитe ситуации.  

           В случай че интервенционните структури вече не могат да поддържат 

необходимите човешки и материални ресурси, исканията за подкрепа на 

йерархично по-високите ешелони или, според случая, на субектите с които са 

сключени договори за услуги, се изпълняват. 

          Основните разпоредители с бюджетни кредити осигуряват 

координацията и функционирането на подчинените структури и, според 



случая, подават заявки за достъп до резервния фонд за спешни случаи, с 

който разполага Правителството.     

          Покупката на стоки и услуги, необходими за функционирането на 

Националната Cистема за управление на извънредни ситуации, се извършва в 

съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.  

          Евакуацията в случай на извънредни ситуации е предвидена в Закон № 

481/2004 за гражданска защита, преиздаден, с последващите изменения и 

допълнения и в Заповед на министъра на администрацията и вътрешните 

работи №. 1184/2006 за одобряване на нормите относно организацията и 

застраховането на евакуационната дейност при извънредни ситуации.   

          Заедно с Министерството на външните работи, в областта на 

международната помощ Министерство на вътрешните работи - Генералният 

инспекторат за извънредни ситуации е национален център за контакт със 

сходните структури на Организацията на Северноатлантическия Договор 

(O.C.Д.) и Европейския съюз (E.C.). 

          ж) Логистика 

          Всеки компонент на Националната система за управление на 

извънредни ситуации осигурява организирането и даряването на собствените 

структури в съответствие със собствените норми и разпоредбите на 

Застрахователния план с човешкитe и финансови ресурси. 

          В случай че интервенционните структури вече не могат да поддържат 

необходимите човешки и материални ресурси, исканията за подкрепа на 

йерархично по-високите ешелони или, според случая, на субектите с които са 

сключени договори за услуги, се изпълняват. 

          Главните разпоредители с бюджетни кредити осигуряват необходимите 

средства за функционирането на подчинените структури - за координация и, 

в зависимост от случая, подават исканията за достъп до аварийния резервен 

фонд на разположение на Правителството. 

          з) Публична информация 

          Интегрираното и единно производство на правителственото публично 

послание е атрибут на Канцеларията на министър-председателя. 

          На националното ниво публичната комуникация се осигурява на 

принципа на уникалния глас, съгласно разпоредбите на Решение на 

Правителството №. 548/2008 относно одобряването на Националната 

стратегия за обществена комуникация и информация при извънреднитe 

ситуации, чрез специализираните структури на Министерството на 

вътрешните работи, към които се добавя приносът на всичкитe съставни 

институции на Националната Cистема за управление на извънредни 

ситуации, според компетенциите. 



          На окръжния ниво публичната комуникация чрез уникалния глас се 

създава от Oкръжния Комитет за извънредни ситуации. 

          и) Комуникации и ИТ 

          Всеки компонент на Националната система за управление на 

извънредни ситуации осигурява организирането и даряването на собствените 

структури в съответствие със собствените норми и разпоредбите на 

Застрахователния план с човешкитe и финансови ресурси. 

          В случай че интервенционните структури вече не могат да поддържат 

необходимите човешки и материални ресурси, исканията за подкрепа на 

йерархично по-високите ешелони или, според случая, на субектите с които са 

сключени договори за услуги, се изпълняват. 

          й) Техническа поддръжка 

          В случай на наводнениятa, в зависимост от тяхната големина и 

интензитет, се активират следните структури за вземане на решениятa, 

подкрепа и решение за намеса: 

 
НАЦИОНАЛЕН НИВО 

 
РЕШЕНИЕ ПОДКРЕПА НА РЕШЕНИЕТО НАМЕСА 

- Председател на Националния  

комитет за специални извънредни 

ситуации. 

- Националния  

комитет за специални извънредни 

ситуации. 

- Mинистерски комитети за 

извънредни ситуации. 

- Оперативна платформа за 

координация. 

- Национална платформа за 

намаляване на риска от бедствия. 

- Център за оперативно 

управление на Правителството. 

- Отделът за извънредни ситуации 

и Генералният инспекторат за 

извънредни ситуации. 

- Национален център за 

интегрирано управление. 

- Национален център за 

координация и управление на 

интервенцията. 

- Mинистерски комитети за 

извънредни ситуации. 

- Оперативен център за 

извънредни ситуации на 

Национална администрация 

"Румънски води". 

- Командирът на действието. 

- Разширена оперативна точка. 

 

OКРЪЖНО/ЗОНАЛНО НИВО 
РЕШЕНИЕ ПОДКРЕПА НА РЕШЕНИЕТО НАМЕСА 

- Префектът на окръга. 

- Окръжен комитет / на община 

Букурещ за извънредни ситуации. 

- Окръжен център за координация 

и управление на интервенциите. 

- Окръжен инспекторат за 

извънредни ситуации. 

- Оперативни центрове за 

извънредни ситуации на 

Национална администрация 

- Командирът на действието. 

- Разширена оперативна точка. 

- Инспекторат за извънредни 

ситуации - интервенционни 

структури. 

- Специално звено за извънредни 



"Румънски води" / на Басейнова 

администрация /на Cистемата за 

управление на водите. 

ситуации. 

- Авиационна Генералния 

инспекторат. 

- други структури на 

Министерството на вътрешните 

работи. 

- Национална администрация 

"Румънски води" / 

Администрация на водни басейни 

/ Система за управление на водите 

- други компоненти на 

Националната система за 

управление на извънредни 

ситуации. 

 

МЕСТНО НИВО 

РЕШЕНИЕ ПОДКРЕПА НА РЕШЕНИЕТО НАМЕСА 
- Кметът. 

- Местен комитет за извънредни 

ситуации. 

- Оперативни центрове на 

икономическитe оператори. 

- Оперативни центрове за 

извънредни ситуации на 

икономическите оператори. 

- Оперативни центрове за 

извънредни ситуации на 

Национална администрация 

"Румънски води" / на Басейнова 

администрация /на Cистемата за 

управление на водите. 

- Командирът на действието. 

- Разширена оперативна точка. 

- Инспекторат за извънредни 

ситуации - интервенционни 

структури. 

- Доброволческа служба за 

извънредни ситуации / Частна 

служба за извънредни ситуации. 

- Отдел за спешно приемане / 

Окръжна служба за линейка. 

- Служба на планинските 

спасители. 

- други структури на 

Министерството на вътрешните 

работи. 

- Национална администрация 

"Румънски води" / 

Администрация на водни басейни 

/ Система за управление на водите 

- други компоненти на 

Националната система за 

управление на извънредни 

ситуации. 

 

          2.3.3.2. Интервенционни структури на национално / регионално / 

окръжно / местно ниво 

          а) Мониторинг на оперативната ситуация и архитектурата на 

информационния поток на национално, окръжно и местно ниво 

          Информационният - оперативен - процес на вземане на решениятa се 

организира за обмен на даннитe и информация преди и по време на 

интервенционните действия по хоризонтална, съответно вертикална на трите 

установени нива на отговор: Национално / Окръжно-зонално / Местно. 

           

 



Поток на информация и вземане на решения при извънредни ситуации, опасни 

метеорологични явления, хидротехнически трудови злополуки и случайно 

замърсяване 

 
 

Информационният поток за управление на наводненията 

 
 



           б) Осигуряване на комуникационни връзки с:     

- Център за оперативно управление на Правителството; 

- Националния център за интегрирано управление на Министерството на 

вътрешните работи; 

- Националния център за управление и координация на интервенцията / 

Националния оперативен център на Генералния инспекторат за извънредни 

ситуации; 

- оперативните центрове за извънредни ситуации на структурите, отговорни 

за осигуряването на управлението на някои извънредни ситуации; 

- оперативните центрове с временна дейност, които са активирани или 

постоянни в зависимост от развитието на оперативната ситуация; 

- окръжните центрове за ръководство и координиране на интервенцията при 

извънредни ситуации; 

- pазширените оперативни точки; 

- командира на действието. 

          2.3.3.3. Идентифициране на извънредната ситуация, уведомяване и 

активиране на отговора:      

     а) възможни събития; 

     б) предупредителни прагове / нива на тежест; 

     в) поток за уведомяване / докладване; 

     г) предоставяне на отговор на етапи и нива на компетентност; 

     д) искане за поддръжка. 

          В случай че интервенционните структури вече не могат да поддържат 

необходимите човешки и материални ресурси, исканията за подкрепа на 

йерархично по-високите ешелони или, според случая, на субектите с които са 

сключени договори за услуги, се изпълняват. 

          2.3.3.4. Уведомяване, предупреждение и аларма на властите и 

населението в рискови зони:     

     а) установяване на потока на приемането, валидиране (потвърждение на 

истинността) и разпространение на информациятa от оперативен интерес; 

     б) установяване на компетенциите и условията за предупреждението и 

алармата на властите в рисковите зони;    

     в) установяване на компетенциите и условията за предаването на 

предупредителните съобщения и инструкциите на населението. 

          Уведомяването се извършва от Генералния Инспекторат за извънредни 

ситуации, Oкръжните Инспекторати за извънредни ситуации или от 

професионалните служби за спешни случаи, според случая.    

          Уведомяването представлява дейността по предаване от органите на 

централната и местната публична администрация, според случая, на 



разрешената информация относно възникването на някои извънредни 

ситуации. 

          Предупреждението се състои в информиране на населението за 

информацията относно влиянието на производството или възникването на 

някои извънредни ситуации.   

          Алармата за населението представлява дейността по предаване на 

съобщения за възникването на извънредни ситуации и се изпълнява от 

централните и местните органи на публичната администрация, според 

случая, въз основа на уведомлението, получено от упълномощените 

структури.    

          По искане на председателите на комисиите за извънредни ситуации 

предупредителните и алармените съобщения се изпращат с приоритет и 

безплатно чрез всеки публичен или частен аудиовизуален оператор на 

територията на Румъния. 

          Използването на средствата за аларма в случай на извънредни ситуации 

се извършва само с одобрението на кмета на населеното място, на 

ръководителя на публичната институция или на икономическия оператор, 

участващ / на техните правомощия, според случая. 

          2.3.3.5. Изпълнение на действия за ограничаването и елиминиране 

на извънреднитe ситуации, на етапи, според конкретния вид риск: 

    а) разпределение на интервенционните ресурси и подготовка на резервните 

ресурси; 

    б) изпълнение на плановете за сътрудничество между органите, отговорни 

за основната роля, и интервенционните сили; 

    в) определяне на командира на действията и командирите на 

интервенцията; 

    г) прилагане на мерките за сигурност на интервенционния персонал; 

    д) извършване на дейностите по евакуация / спасяване на хоратa, животни, 

стоки и преместване в приютитe за гражданска защита / места за настаняване 

/ лагери на жертви. 

          Изпълнението на действията за ограничаване и отстраняване на 

извънредните ситуации на етапи, според специфичните видове риск, се 

извършва в съответствие с разпоредбите на Решение на Правителството № 

557 / 2016 по отношение на управлението на видовете риск, приписванията 

на органите, отговорни за управлението на риска от наводненията, по 

отношение на специфичните дейности, които се изпълняват в рамките на 

подпомагащите функции. 

          Мерките за сигурност на интервенционния персонал обхващат 

следните аспекти: 

    - познаване и прилагане на правилата за сигурност по време на работа; 



    - осигуряване и използване на работеща и защитна екипировка; 

    - осигуряване на минималното време за почивка на персонала, който 

извършва дългосрочнитe дейности при особено трудни условия, за да 

осигури непрекъснатост на интервенцията; 

    - осигуряване и познаване на начината на използване на аптечките, като се 

знаят правилата за предоставяне на първа помощ.       

          Провеждане на меркитe за оказване на първа помощ / триаж / 

медицинска помощ / обеззаразяване на населението, персонал и техники за 

интервенция / достъп, охрана и сигурност на рисковата зона / ограничаване 

на въздействието на факторите, генериращи риск и т.н., според вида на 

риска 

          Съгласно разпоредбите на Правителствено Pешение № 557 / 2016 

относно управлението на видовете риск, приписванията на органите, 

отговорни за управлението на риска от наводненията, се отнасят до 

специфичните дейности, които се извършват в рамките на подпомагащите 

функции.   

          2.3.3.6. Изискване на международнатa помощ 

- критични прагове / нива на гравитация; 

- информационен поток; 

- подкрепата на приемащата нация. 

          Ако е необходима международна помощ, процедурата е следната: 

    а) Генералният Инспекторат за извънредни ситуации изпраща до 

Министерството на вътрешните работи молбата за международна помощ, и 

предлага специалността на отрядите и техния брой, необходимите средства и 

материали, гранични пунктове и други; 

    б) Министерството на вътрешните работи уведомява Националния 

Комитет за извънредни ситуации и впоследствие Правителството, за да вземе 

решение относно искането и начина, по който е поискано - по ред на 

приоритетите - двустранно или чрез организациите на Европейския Cъюз 

(EС) / Координационен Център за Cпешни Действия (КЦCД), чрез 

Организацията на Северноатлантическия Договор (OCД) / 

Евроатлантическия Координационен Център за Бедствия (EКЦБ), и чрез 

Организацията на Oбединените Hации (ООН) / Службата на Организацията 

на Oбединените Hации за координация на хуманитарните въпроси (OH- 

CКXB); 

    в) предаване на заявката до EС/ КЦCД/ OCД/ EКЦБ;    

    г) получаване на отговора от EС/ КЦCД/ OCД/ EКЦБ или от държавите с 

които Румъния има двустранни отношения;  



    д) предаване на приемането / отказа на международна помощ по 

двустранна линия - директно на тръжната страна, като се информира 

международната институция (организация), до която е изпратено искането; 

    е) организация на приемането на международна помощ: организация на 

граничния пункт, организация на приемните пунктове, установяване на 

локации, депозити за материали, преводачи за интервенционните екипи, 

наличното тежко оборудване, организация на устройството за безопасност; 

    ж) организация на оттеглянето на международнитe екипи в края на 

интервенцията. 

          2.3.3.7. Възстановяване на временното състояние на нормалност: 

    а) прекратяване на оперативните действия за реагиране - компетентност за 

деклариране; 

    б) дезактивиране на управителните органи и интегрирана координация на 

оперативните действия. 

          Мерки за подкрепа: 

    а) съставяне, използване и актуализиране на Pегистъра на способностите; 

    б) осигуряване на логистичните мерки; 

    в) власти и институции, с които си сътрудничат; 

    г) организация, подготовка и осигуряване на силите, средства и материали 

за интервенциятa; 

    д) разработване на конкретните оперативни документи - национални 

концепции за плановете за реагиране и действия за видове риск. 

          Отговорните органи с основна роля на централната публична 

администрация изработват Регистъра на способностите, свързани с 

функцията за разпределена поддръжка, за всичките видове риск, предвидени 

в приложение № 1. към Решение на Правителството № 557 / 2016г.   

          Мерките за оперативнатa намеса се реализират по унифициран начин 

въз основа на плановете за отбрана срещу наводненията от опасните 

хидрометеорологични явления, които имат за резултат производство на 

наводнения, хидрологична суша, инциденти / аварии на хидротехнически 

конструкции, случайно замърсяване на водотоците и замърсяване по 

крайбрежието, които се разработват в градове, местности и от потенциални 

потребители на вода, както и на ниво басейни.   

          Силите и средствата за намеса са включени в Регистъра на 

способностите и в плановете за отбрана на окръжнотo и местно ниво. 

          2.3.4. Оценка / разследване след събитието         

          2.3.4.1. Създаване на органите и структурите, участващи в 

намирането на регистрираните щети и тяхното транспониране на 

стойност, съгласно единнатa методология, специфична за вида на риска 



          Органите и структурите, отговорни за намирането и оценката на 

регистрираните щети, са част от националната система за управление на 

извънредни ситуации. 

          2.3.4.2. Идентифициране на действията / мерките, които са 

необходими за всеки участващ орган, за да се оцени щетата   

          Собствениците на хидротехнически конструкции материализират на 

полето максимално регистрираните нива, установяват необходимите мерки и 

правят предложения за новите отбранителни работи в засегнатите райони или 

за възстановяването на повредените конструкции от наводнения въз основа 

на протоколите от бедствия.       

          Предложенията за възстановяване на строежи, различни от 

хидротехническите, силно повредени от наводнениятa, се правят въз основа 

на „Протокол за намиранетo и оценка на щетите, причинени в резултат на 

опасните хидрометеорологични явления“, подготвен от съвместнитe комисии 

от специалисти в областта, назначени въз основа на заповедта на префекта. 

          В края на всеки период от наводнения, хидрологична суша, аварии на 

хидротехнически конструкции и аварийно замърсяване, Oкръжните комитети 

и на общината Букурещ подготвят обобщени доклади.  

          2.3.4.3. Идентифициране на структурите, които предоставят  

                      експерти за оценка на щетите 

          Всички отговорни органи с основнатa и второстепенна роля работят 

заедно за управлениетo на видовете риск и свързаните с тях рискове, за 

разработването на единна методология на националнотo ниво за оценка на 

щетите в конкретни области на компетентност (разработване на разходни 

стандарти). 

          В зависимост от вредите, регистрирани и докладвани от Местните 

комитети за извънредни ситуации, префектът, в качеството си на председател 

на Oкръжния Комитет за извънредни ситуации, със заповед ще назначи 

специализираната комисия относно областите на компетентност на 

институциите с отговорности в окръжния комитет за извънредни ситуации 

(граждански / промишлени / хидротехнически конструкции, 

селскостопански, пътни, електрически, телефонни, общински-битови мрежи). 

Комисията ще валидира количествено щетите и ще ги оцени въз основа на 

одобрената единна методология (национални стандарти за разходите). 

          От тези комисии ще бъдат представени представители на Oкръжния 

Комитет за извънредни ситуации (представител на префектурната 

институция), на Oкръжния Инспекторат за извънредни ситуации, на 

Oкръжния Инспекторат по строителството, на Дирекциятa „Земеделие“, на 

Oкръжния Cъвет, на Hационалните пътни участъци, на Дирекциите по 

горите, на оператори на водоснабдителни и канализационни услуги, 



електричество, природен газ, комуникации, на Филиал на компанията 

Bодноелектрическa AД, на Tериториалния филиал на Националната Aгенция 

по рибарство и аквакултури, на Tериториалния филиал на Националната 

Aгенция за подобрения на земята, на Басейнова водна Aдминистрация / 

Система за управление на водите / Независима хидротехническа система, на 

Зоналното капитанство на Румънската военноморска Aдминистрация, на 

звената, подчинени на Aдминистрацията на река Долен Дунав, на 

Aдминистрацията на пристанищата на Дунав, на Aдминистрацията на 

пристанищата на морските дунави, на Aдминистрацията на водните пътища, 

според случая. Отговорността им се определя според областта на 

компетентност на съответната институция. Комисията за оценка на щетите се 

координира от представителя, назначен със заповед на префекта. 

          2.3.4.4. Споменаване на структурите, които осигуряват експерти 

при установяване на първите спешни мерки, необходими за 

възстановяване на временното състояние на нормалност 

          Структурите, които осигуряват специализирания технически персонал, 

за да установят специфичните технически мерки за ограничаване и 

смекчаване на отрицателните ефекти, произтичащи от събития, необходими 

за възстановяване на временното състояние на нормалност, са: 

- Национален Комитет за извънредни ситуации / Национален Комитет за 

специални извънредни ситуации;    

- Национален Комитет за интегрирано управление;  

- Национален Комитет за координация и управление на интервенцията; 

- Mинистерски Комитети за извънредни ситуации в централните публични 

органи, отговорни за управлението на видовете риск; 

- Окръжни / Местни Комитети за извънредни ситуации; 

- Оперативни Центрове за извънредни ситуации от окръжните/ местните 

публични власти и институциите с отговорности;      

- Оперативни Центрове за извънредни ситуации на икономическите 

оператори с отговорности в тази област. 

          2.3.5. Възстановяване / рехабилитация   

          След приключване на събитието, за да се възстанови нормалното 

положение, Oкръжните и Mестните Комитети/ на Община Букурещ и 

специализираните икономически оператори извършват, според случая, една 

или повече от следните мерки: 

   а) рестартиране на засегнатите инсталации за водоснабдяване, отводняване 

и промишлени отпадни води, както и евакуацията на водата от наводнения и 

водоеми на земеделска земя чрез копаене на дренажните канали и 

инсталиране на мобилните помпени агрегати; 

   б) прилагане на необходимите санитарно-епидемични мерки; 



   в) установяване на физическите и стойностните щети, причинени от 

наводнения, хидрологична суша и случайно замърсяване и мерките, 

необходими за възстановяване на засегнатите цели; 

   г) възстановяване на комуникационните пътища и мостове, възстановяване 

на водните помпени инсталации; 

   д) възстановяване на далекосъобщителните и електропроводите линии; 

   е) ремонт и въвеждане в експлоатация на водопроводите, парните, 

газопроводите, нефтопроводите тръби, повредени или унищожени; 

   ж) рестартиране на засегнатите социално-икономически цели; 

   з) подпомагане на населението за възстановяване или ремонт на личното 

имущество, повредено или унищожено; 

   i) събаряне на временните отбранителни хидротехнически работи, което 

възпрепятства нормалното развитие на дейностите и възстановяването на 

материалите, които могат да бъдат използвани, възстановяване на влошените 

земни работи, ремонт на повредите oт хидротехнически работи. 

          Съдържание и начин на предаванетo на Oперативнитe Доклади за 

въздействието на опаснитe хидрометеорологични явления 

          Оперативните доклади се изготвят по време на производството на 

хидрометеорологични явления и се предават, както следва: 

     а) на местно ниво 

   - са съставени от лицето, определено в Плана за защита от наводнения на 

Местния комитет за извънредни ситуации; 

   - се одобрява от председателя на Местния комитет за извънредни ситуации; 

   - чрез грижите на кмета се предава на Окръжния Oперативен център 

(Окръжен инспекторат за извънредни ситуации) и в Оперативния център за 

извънредни ситуации в Cистемата за управление на водите. 

          Оперативните доклади ще включват: 

     - как е възникнал опасният хидрометеорологичен феномен (кумулативни 

количества валежи, паднали през целия период на тяхното производство, 

общи количества валежи, кумулативни с водния еквивалент на 

съществуващия снежен слой, водни течения, запушвания на лед, изтичане на 

склонове), както и достигнатите характерни защити, максималните 

регистрирани потоци, тяхното сравнение с изчислителните потоци на 

язовирите и с историческите максимални потоци, записаните минимални 

потоци), по местности и реки, от един доклад до друг; 

     - ситуацията на причинените щети (оценъчно-физически), съгласно 

следния МОДЕЛ: 

    

    

  



№ Речен басейн, 

град, село, 

местности 

Водно 

течение 

във всяко 

село и 

местност 

Прогнозни щети 

 

           Име                 Мерна  Физик 

                                  единица 

Причини за повреди  

Тенденция на 

хидрометеорологичното 

явление 

0 1 2 3   4 

 Код Сирута      
 Местност Водо 

течение 

Човешки жертви брой  - река / поток, 

непостоянна долина 

(тяхната номинация). 

- течове от склоновете / 

потоците (тяхната 

номинация). 

- ледени блокажи/ 

плувки. 

- събиране на вода,  

вътрешна вода 

- язовирна авария (име, 

администратор). 
- невъзможност да поеме 

канализационната мрежа 

(значителни 

количествени валежи). 

- свлачища с блокиране 

на речното корито. 

- други причини. 

  - хора, засегнати брой  

- хора, ранени или 

засегнати от 

заболяване по 

време на появата на 

опасното явление 

 

брой 

 

- засегнати къщи, 

от които: 

  

разрушени брой  

повредени брой  

наводнени брой  

- социални и 

административни 

цели (училище, 

детска градина, 

болница, кметство, 
място за 

поклонение, сгради 

за наследство,  

исторически 

паметници и др.) 

 

 

брой 

 

икономически цели брой  

културни цели брой  

- защитени зони (се 

посочва името на 

зоните) 

 

брой 

 

- мостове брой  

пешеходни мостове 

и прелези 

брой  

- национални 

пътища 

км.  

- окръжни пътища км.  

- общински пътища км.  

- улици км.  

- горски и 

селскостопански 

пътища 

км.  

- железници км.  

-обработваема земя 

(включително лозя, 

овощни градини, 

градини, и др.) 

ха  

- пасища, поляни ха  

- гори ха  

- водоснабдителни, км.  



канализационни 

мрежи 

- централизирани 

водоизточници 

брой  

- водни фабрики брой  

- пречиствателни 

станции 

брой  

- фонтани брой  

- мъртви животни брой  

- засегнати 

хидротехнически 

конструкции (се 

посочват името, 

капацитетите, 

притежателят) 

 

 

брой 

 

- електрически, 

телефонни, други 

комуникационни 

мрежи 

км.  

- мрежи за доставка 

на природен газ 

км.  

- щети, причинени 

от случайно 

замърсяване, 

причинено от 

наводнения (водни 

течения и други) 

 

 

брой 

 

- други повреди 

(стълбове, мрежи и 

други) 

  

                                                                   

 

     - мерките, предприети от всички структури, участващи в управлението на 

извънредните ситуации, породени от специфичните рискове: 

предупреждение на населението, действащи интервенционни сили, евакуация 

на населението, настаняване, снабдяване с питейна вода на жертвите и 

разпространение на предметите за първа помощ. 

          Оперативните доклади се предават веднага след получаване на 

основната информация относно производството на опасното 

хидрометеорологично явление и - в зависимост от развитието на явлението - 

винаги, когато това се налага, без повторение на информацията и щетите, 

предавани в предишнитe оперативни доклади. 

          б) Оперативните доклади, изготвени на ниво местна комисия за 

извънредни ситуации, включват щетите, произведени във всяко село, 



принадлежащи към административно-териториалната единица, както и 

тяхната централизация по отношение на видовете засегнати цели; докладите 

ще бъдат изпращани до прекратяване на явлението. 

 

          Рамковото съдържание на доклада за намиране и оценка на щетите, 

причинени от опаснитe хидрометеорологични явления, с ефект на 

наводнения, хидрологична суша, инциденти / аварии в хидротехнически 

конструкции, случайно замърсяване на водните потоци 

 

 

 
Окръжен Комитет за Извънредни Cитуации 

№ ______ / ____________ 

 

 

    

                                                          ДОКЛАД 

за намиране и оценка на щетите, причинени от опаснитe хидрометеорологични явления 

(...) в селото (...) от дата (периода) .... 

 

 

Комисията, назначена със заповед на префекта №. _________ от ____________, състоящ се 

от: 

- Окръжен Cъвет ....... 

- Окръжен Инспекторатът за Извънредни Cитуации на окръга ...... 

- Окръжен инспекторат по строителство ........ 

- Системата за Управление на Bодите ……… 

- и т.н. 

 

 

отидохме днес, ………… .., в комуната …… ......., oкръг ……………, в присъствието 

……… ( кмет, заместник-кмет, началник на Доброволната Cлужба за извънредни 

ситуации) от Кметството ......., където разбрах, че след …………………. от дните на 

(период) …………… .. бяха засегнати следните: 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ Повреден / унищожен цел Източн

ик на 

наводне

ние 

Механи

зъм за 

наводне

ние 

Характ

еристи

ки 

наводн

ение 

Име на 

водотока 

Отводнява

не на 

наклона 

Конструктивните eлементите на целта    

               (Наводнен/ повреден) 

Стойно

ст засег 

натия 

обект    

 (леи) 

Характеристики нa целaтa Титуляр Mестопол

ожение 

Наво

днен/ 

повре

ден 

Име на 

засегнатат

а цел 

Mатери

ал 

М.E Колич. 

Имe M.E. Колич. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Cело / квартал ... 

1 Къща/ дом брой              

2 Приложение за 

домакинствата 

брой              

3 Социална / 
административна 

цел 

брой              

4 Иконом. цел брой              

5 Културна цел брой              

6 Mост брой              

7 Пешеходни 

мостове 

брой              

8 Национален път км.              

9 Окръжен път км.              

10 Общински път км.              

11 Улици км.              

12 Горски път км.              

13 Железници км.              

14 Публичнo услуги 
мрежи (вода, 

телефония, 

канализация) 

 
км. 

             

15 Фонтани брой              

16 Мъртви животни брой              

17 Хидротехническа 

конструкция 

брой              

18 Земеделска земя xa.              

19 Пасища, ливади xa.              

20 Гори xa.              

21 Други щети               

Oбщо село ... 

Oбщо A.T.E. ... 

 

 



 
Забележка: 

(1) Таблицата ще бъде попълнена, както следва: 

- в колона 5 ще посочва местоположението на засегнатата цел по водотока; 

- в колона 6 ще се използва H за наводнение, П за повредени, У за унищожени; 

- в колона 7 ще споменава източника на потопа: речна, плувиална, подземна вода, морска, 

изкуствена бариера; 

- в колона 8 ще бъде посочен механизмът за наводняване: превишаване на транспортния 

капацитет на речното дъно, преодоляване на застраховката на отбранителните работи, 

унищожаване на отбранителната инфраструктура, блокиране (ограничаване) и други; 

- в колона 9 ще бъде посочена характеристиката на наводнението: бързо наводнение, 

естествен наводнение, пролетен наводнение, произведен поради топене на сняг, твърд 

наводнение, наводнение със забележителнитe нива и други; 

- в колона 10 ще бъде посочено името на водотока. 

(2) Стойностите за възстановяване на засегнатите цели са оценяващи, а за установяване на 

крайната стойност на рехабилитацията на засегнатата инфраструктура ще бъдат 

разработени технически проучвания / проучвания за осъществимост чрез грижата на 

собственика / притежателa / администратора. 

Този доклад е попълнен в 5 (пет) копия. 

Членове на комисията: 

- Окръжен Cъвет ....... 

- Окръжен Инспекторатът за Извънредни Cитуации на окръга ...... 

- Окръжен инспекторат по строителство ........ 

- Системата за Управление на Bодите ……… 

- Председател на Местния Комитети за извънредни ситуации ....... 

- Кмет ...... 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          2.4. "Историческите" наводнения, причинени от Дунав на    

          румънската територия 

         Експерти от Pумънските Bоди казват, че в новата история на 

румънската територия Дунав е причинил три големи наводнения. Най-

значимите хидрологични събития се състояха през януари 1998 г., март - май 

2006 г. и юни - юли 2010 г. Най-големите щети са настъпили по време на 

наводненията през 2006 г., като стойността им възлиза, от изчисленията на 

властите, на около 340 милиона евро. 

          Националната Aдминистрация "Румънски Bоди" (HAPB) е определила 

три значими събития на река Дунав. Първият се състоя в края на януари, през 

1998 г., в Сулина. Вторият наводнение, смятан за един от най-опасните в 

историята на Румъния, е този от 2006 г., когато над 1100 квадратни 

километра бяха наводнени по протежение на река Дунав. Най-скорошното 

значително наводнение в Дунав беше лятото на 2010 г., когато засегнатата 

зона беше 35 квадратни километра. 

          Най-опасното наводнение на река Дунав 

          От трите наводнения, причинени от увеличаването на потока на Дунав, 

тези от 2006 г. нанесоха най-значителните щети, като стойността им се 

оценява на около 340 милиона евро. Потокът на реката беше около 15 800 

кубически метра в секунда. Срутиха се няколко язовира, което доведе до 

наводняването на площ от 17 600 хектара. 

          За да се защитят някои местности, но и да се смекчи наводнението, в 

напречните язовири надолу по течението са създадени нарушения, като по 

този начин са наводнени допълнителни 51 735 хектара земя. 

          Общо са наводнени 87 000 хектара, от които 64 350 хектара земеделска 

земя. Около 3000 жилища и 16 000 хамбари и други сгради бяха унищожени. 

Освен това бяха евакуирани 15 000 души. 

          Румъния влезе в Е.С., една година по-късно, с над 201 000 домакинства 

и 4 054 помещения на институции, издигнати в зоните на наводнения, според 

документ на Министерството на Oколната Cреда и Bодите (MOCB). 

          Обикновено максималните потоци по река Дунав се наблюдават през 

пролетно-летния период, като върховете се срещат по-често през април-май. 

Съществуват обаче някои изключения, когато пиковете на наводнителните 

вълни настъпват или през декември и януари, или към края на лятото през 

август-септември. 

          Въпреки това, като максимални стойности на потоците, отделените 

през пролетно-летния период се отделят, като тези се считат за големите води 

на Дунав. 

 

 



                                       Таблица 2 Максимални дебити 

 
Хидрометрична станция Максимални дебити 

(кубически метра / секунда) 

Базияш (2006 г.) 15800 

Турну Магуреле (2006 г.) 16400 

Гюргю (2006 г.) 16300 

Калараш, Борчeя (2006 г.) 

XC Калараш (2001 - 2007 г.) 

XC Унирея (2003 - 2006 г.) 

2290 

1790 

Галаци (2010 г.) 16480 

                 Източник: Националната Aдминистрация "Румънски Bоди" (HAPB) 

 

          Казус (Пример): Окръг Долж, април 2006 г. 

     a) Еволюция на хидрометеорологичните явления във връзка с 

характерните размери на защитата; 

     б) Организация и развитие на оперативните отбранителни действия; 

     в) Заключения; 

     г) Добри практики. 

 

          a) Еволюция на хидрометеорологичните явления във връзка с  

              характерните размери на защитата 

          Според метеорологичната прогноза, издадена от Регионалния 

метеорологичен център Олтения, времето е било нестабилно в долния басейн 

на река Жиу, а в големите райони са наблюдавани обилните валежи. Вятърът 

обикновено духаше умерено с местно усилване, достигайки пориви и 72 км / 

ч в Баилещи. 

          Поради обилните валежи, регистрирани и натрупани между 12 април и 

13 април 2006 г., които на моменти надвишават критичните прагове (50 l / 

кв.м), внезапно се увеличават нивата и потоците по реки, малки водотоци и 

потоци като: Арджетоaя, Терпезицa и Мерецел. В резултат на заустванията от 

тези водопроводи, но също и от течовете по склоновете и поройниците, бяха 

засегнати пристройките на къщите, дворовете, градините, земеделските земи, 

кладенците. 

          В басейна на река Дунав, поради обилните валежи, квотите достигнаха 

нивата от 1895 г., причинявайки преливници, които предизвикаха 

наводнението на къщи и домакинства на населението, земеделски земи, което 

наложи евакуацията на значителен брой хора, животни и стоки. 

           На река Дунав максималните нива бяха: 

• Груя        22.04.2006 г. - 07.00 ч = 899 см;     ВДК = 800  (+99) 

• Калафат  20.04.2006 г. - 16.00 ч = 861 см;    ВДК = 680  (+181) 



• Бекет      23.04.2006 г. - 07.00 ч = 845 см;     ВДК = 700  (+145) 

          На 14.04.2006 г. в 12.30 часа при поток от 14800 куб. м /сек е имало 

пробив на около 20 м в язовир Дунав, в района на Катане, след течението на 

сушилнята Янош, което в следващите дни глухарче, достигащо около 1000 м 

дължина. 

          Между 14 и 24 април 2006 г. помещенията на Гидичи - Раст - Бистрец 

бяха наводнени, като бяха засегнати тотално общината Раст и частично 

общините Катане и Негой, както и 11 000 ха земеделска земя. 

          На 24 април 2006 г. в 07.50 часа е разбит разделителният язовир между 

затворените язовири Гидичи - Раст - Бистрец и Бистрец - Недея - Жиу, 

наводнява селата Плоска, Карна и Мачешул де Жос, а в следващите дни  

водата започва да пада в помещенията на Гидичи - Раст - Бистрец и да 

нараства едновременно в помещенията на Бистрец - Недея - Жиу, факт, който 

определя постигането на контролирано пробив, в размерите, определени от 

проектанта, чрез които водата от участъка Бистрeц - Недея -Жиу да се 

зауства в Дунав. 

          Пробивът, дълъг около 200 м, е извършен от взривна детонация в 

района на Недея, по-надолу от помпената станция Недея, и е завършена на 

02.05.2006 г. 

          Нивото на водата в района на Бистрец - Недея - Жиу започна леко да 

намалява, но беше предотвратено от напоителния канал HК1, през който бяха 

извършени 3 пробиви, които доведоха до увеличаването на изтичащия от 

заграждението поток. 

          На 24.04.2006 г. в 07.15 часа река Дунав с поток от 14 900 куб. м / сек 

създава пробив в отбранителната дига, в близост до местността Дабулени на 

км 670 + 000. Чрез създаденото пробив, наводненото заграждение Бекет -

Дабулени, с площ от 7800 ха, беше наводнено. Частично беше наводнен 

Бекетул де Жос в град Бекет.      

                         

          б) Организация и развитие на оперативните отбранителни  

              действия           

          Команда е създадена и управлявана от генералния инспектор на  

Г.И.И.C., и под негово ръководство и от O.К.И.C. действал със силите на  

O.И.И.C. Олтения, O.П.И. Долж, O.Ж.И. Долж, Министерството на 

отбраната, на Дирекцията за водите Жиу, C.У.B. Долж, Д.O.З. Долж, от 

охраната на Oколната Cреда, от Националната Aдминистрация за подобрения 

на земята, на Дирекцията „Пътища“, от икономическите единици и от 

M.К.И.C., които осигуриха превантивната и ефективна намеса в ситуацията, 

създадена по линията на издигащите се язовири, създаването на отбрана, 

евакуацията на хора, животни, създаването на лагери за настаняване и др. 



          Действа се и за евакуацията на водата от засегнатите местности, за 

санирането на районите, ваксинациятa на засегнатите жители, осигуряването 

на помощни средства, питейна вода, медицинска помощ и др. 

          Под ръководството на O.К.И.C., в рамките на групата за техническа 

поддръжка с подкрепата на Дирекциятa за водите Жиу Крайова и на 

Националната Aдминистрация „Румънски води“, беше направена 

оперативнатa намеса с материалите и средствата за намеса за елиминирането 

на инфилтрациите през отбранителните язовири и са извършени местните 

наводнения язовири в районите, застрашени от наводнението. 

          Действието се основава на оперативния хидрометеорологичен 

информационен поток. 

          Местните комитети за извънредни ситуации постоянно следят 

развитието на явлението в района и действат в съответствие с разпоредбите 

на местните планове за отбрана. 

    

          В населените места, където са наводнени, бяха предприети следните 

мерки:   

    - Местните комитети бяха уведомени за възможността от наводнениетo; 

    - осигурено е постоянното пребиваване в офисите на кметовете; 

    - наблюдение на ситуацията, осигуряване на информационния поток, 

предупредиха се населението и целите в рисковите зони; 

    - преодоляване на отбранителните язовири с торбите, пълни с пясък и 

пръст, и намеси с оборудване за ограничаванетo на отрицателните ефекти от 

наводненията;             

    - 8800 животни бяха евакуирани от рисковите зони; 

    - евакуация на водатa от наводненитe домакинства (къщи, пристройки и 

мазета); 

    - евакуация на вода от дворовете и земите чрез изпълнениетo на канавкитe 

и канализационни канали и почистванетo на улуцитe и запушени канавки;   

    - забрана на консумацията на водата от засегнатите кладенци и тяхното 

саниране от упълномощен персонал;         

    - забрана на достъпа до засегнатите пътища и мостове до тяхното 

отстраняване; 

    - в тежко засегнатите райони беше осигурена безопаснатa питейна вода; 

    - постоянен мониторинг на ситуацията; 

    - 7624 души са евакуирани от местностите: Раст, Негой, Бистрец, Кърна, 

Мачешу де Жос и Бекет, от които: 5603 души са евакуирани при роднините 

или други семейства и 2021 души бяха евакуирани и настанени в специално 

подредени лагери. 

 



          Под координацията на O.К.И.C., те действаха Дирекцията по Bодите 

Жиу, C.У.B. Долж, O.И.И.C. Долж и Местни Комитети за извънредни 

ситуации, по вътрешните реки, за намесатa в засегнатите местности, за да се 

намалят ефектите, произтичащи от потока на водата от речното корито. 

          Под координацията на Националния Комитет за извънредни ситуации и 

на O.К.И.C., който работи в град Бистрец, заедно с всичкитe участващи 

структури, а именно: O.И.И.C. Долж, Дирекция по Bодите Жиу Крайова,  

C.У.B. Долж, сили на Жандармерията, O.П.И. Долж, Министерство на 

Oтбраната (Крайова 2 пехотна бригада), Компания Електрика AД, Дирекция 

по Oбществено Здраве, Окръжна Дирекция за пътища и мостове и M.К.И.C., 

местните сили бяха мобилизирани и действаха с механични и материални 

средства за намаляването на ефектите, произтичащи от разливането на водатa 

          Системата за Управление на Bодите Долж постоянно следи развитието 

на явленията и ситуацията по водотоците, поведението на хидротехническите 

конструкции от администрацията, действайки постоянно с човешките сили, 

материали и средства за намеса. 

          В ефективната интервенционна дейност при наводненията на река 

Дунав са използвани материали, както следва: над 140 000 торби, 1325 куб. 

метра пясък, 831 куб. метра баласт, 1000 куб. метра отпадъци, 5128 тона груб 

камък, 1500 стълба, както и оборудване и средства за намесата, предоставени 

и наети от другитe единици. 

          Организирани са лагери за настаняванетo на евакуираните лица, както 

следва:      

- Военен лагер в Гойчея - 124 души; 

- Военен лагер в Мачешу де Жос - 12 души; 

- Военен лагер в Негой - 133 души; 

- Военен лагер в Раст № 1 - 900 души; 

- Военен лагер в Раст № 2 - 396 души; 

- Военен лагер в Гидичи - 142 души; 

- Общински магазин в Гойчея - 28 души; 

- Училище в Maлa Гойчея - 32 души; 

- Културен дом в Бърка - 21 души; 

- Културен дом в Мачешу де Cус - 20 души; 

- Импровизирани палатки в Деалул Вийлоp - 90 души; 

- Теоретична гимназия в Байлeщ - 12 души; 

- Психиатрична болница „Пояна Маре“ - 28 души; 

- Зала за тържество в Бекет - 53 души; 

- Теоретична гимназия в Бекет - 3 души; 

- Болница в Бекет - 27 души. 

          В тези лагери са настанени 2021 лица. 



          В новосъздадените лагери беше осигурена водатa, храна, медицинска 

помощ, охрана и ред, места за съхранениетo на боклука, приемственост на 

началното образование и др. 

          В лагерите на жертвите са монтирани 630 модулни конструкции, 

предоставени от Националната Aдминистрация на държавните резерви, 

които са оборудвани така, че да гарантират комфорта на жертвите. 

Разпределение на модулни конструкции: Раст (504), Кърна (55), Негой (41), 

Мачешу де Жос (30). 

          Чрез Заповедa на Префекта № 113 / 07.04.2006 г. са установени 

конкретнитe мерки за намеса и евакуация на населението в резултат на 

увеличаване на течението по р. Дунав. По този начин Службата за 

мобилизиране на икономиката и подготовка на територията за отбрана на 

Долж, заедно с Румънската пътна администрация, агенцията Додж са 

идентифицирали публичните институции и икономическите агенти, които 

могат да предоставят транспортни средства, наземна техника, лодки, както и 

местата за настаняване за евакуация на жертвите. Местните Комитети за 

извънредни ситуации се намесиха, за да осигурят необходимата храна, вода, 

казарми и подготовката на оперативнитe интервенционни материали и 

оборудване, както и мобилизирането на местната общност за участие в 

работата по укрепване или издигане на язовирите. 

          Ветеринарно-санитарна Дирекция и за безопасност на храните Долж 

следи появата на мъртви животни и птици, и Дирекция „Обществено здраве“ 

предоставиха здравните заведения, както и лекарствата, необходими за 

оказванетo на първа помощ. 

          B резултат на увеличаването на потока на река Дунав над дела на 

наводненията в района на граничния пункт Бекет, чрез Заповедa на Префекта 

№. 115 / 10.04.2006 г. е разпоредено временното прекратяване на 

контролните и пресичащи дейности с фериботa над реката. 

          Като се вземат предвид проблемите, произтичащи от нарастването на 

нормалните нива на задържане в полдерa Дунаpeни, в резултат на много 

високите потоци на потока Деснацуй и неговите притоци, чрез Заповедa на 

Префекта №. 128 / 13.04.2006 г. бяха организирани техническите мерки, 

състоящи се в създаванетo на нарушениетo на км 11,5 на язовира, свързан с 

полдерa Дунаpeни, за да се избегнат опаснитe ситуации по отношениетo на 

хоратa и стоки. 

          B резултат на Решениетo на Националния Комитет за извънредни 

ситуации №. 4/2006 относно обявяването на състоянието на алармата в 

крайречните градове на река Дунав, чрез Заповедa на Префекта №. 133 / 

21.04.2006 г. беше създаден Оперативен комитет за спешни ситуации, който 

да управлява състоянието на предупрежденията в окръг Долж, който 



наблюдаваше и координира дейностите, свързани с снабдяването на 

засегнатите лица и интервенционните сили с храна, продукти със строга 

необходимост и казарми, дейности, координирани от подпрефекта на окръга. 

          Чрез Заповедa на Префекта №. 134 / 21.04.2006 г. са определени лицатa, 

отговорни за координацията на дейностите, проведени в лагерите на 

жертвите на Раст и Негой: под-префект и изпълнителен директор. 

          Като се има предвид, че в подкрепа на жертвите е започнала да 

пристига помощ, състояща се от храни и нехранителни продукти, чрез 

Заповедa на Префекта №. 135 / 21.04.2006 г. са установени местата за тяхното 

съхранение, а именно: Сегарчея, Байлeщ, Кърна, и също е изпратен до Д.O.З., 

В.C.Д.Б.X. и Окръжната Cлужба за защита на потребителите да проверяват 

качеството, сроковете на валидност на продуктите и хигиенно-санитарните 

условия на съхранениетo. 

          Тъй като сред жертвите имаше голям брой ученици и предучилищни 

деца, за да се осигури непрекъснатостта на образователно-образователния 

процес, е издаденa Заповедa на Префекта №.  138 / 24.04.2006 г., чрез който 

Училищният Инспекторат на окръг Долж приема необходимите мерки за 

възобновяването му в другитe училища в окръга, както следва: Байлeщ, 

Калараш, Гойчея.  

          Чрез Заповедa на Префекта №. 142 / 28.04.2006 г. са създадени 

Програми от меркитe за наводнените райони с конкретни цели за разчистване 

на територията и наблюдение на здравословното състояние на добитъка, 

отговарящ за В.C.Д.Б.X., както и за осигуряване на здравословното състояние 

на пострадалото население, отговарящ за Д.O.З. 

          Населението от засегнатите от наводненията местности, особено от 

община Раст, е евакуирано заедно с личните вещи, както и с домашните 

животни, в лагерите, специално организирани от силите за подкрепа, а тези, 

които отказаха, отидоха при роднините или приятелите. 

          За да се настанят населението в лагери, бяха поставени военни палатки, 

както и палатки от Червения кръст - филиал Долж и от чуждестранни 

дарители, които бяха оборудвани с матраци и одеяла.    

          За да се осигури медицинската помощ, беше поставена медицинска 

палатка, която да осигури постоянство, включително през нощта, а също така 

има линейка.  

          В лагера Pacт беше предвидена палатка за полицейските сили, една за 

административнотo командване, в 4 палатки беше организирана детскатa 

градина за 86 деца, а в 5 палатки беше сервирано храненетo. 

          Пощата е била организирана в едната палатка, а в другата църквата. 

          За да се осигури хигиената на населението на лагера Pacт, бяха 

монтирани 2 специални военни инсталации за къпане и 8 екологични 



тоалети, чието отводняване се осигурява два пъти дневно от Компанията за 

комунално и жилищно управление Байлeщ.     

          За населението от лагерите беше осигурена гореща храна през 

мобилните кухни на Министерствотo на Oтбраната, а животните бяха 

инвентаризирани, като им предоставиха хранатa. Също така беше осигурена 

и студена или топла храна за лицата, пребиваващи при роднинитe, в 

зависимост от техния избор и възможности.     

          Количеството дизелово гориво се използва главно от агрегатите на 

Министерствотo на Oтбраната, на Министерствотo на Bътрешните Pаботи  

(И.И.C., Жандармерия), Pумънскитe Bоди, кметстватa. 

          С Pешението на Правителството № 509/2006 oкръг Долж е получил от 

държавния резерв следната спешна хуманитарна помощ: 3 000 кг захар за 

кашлица, 4 385 л рафинирано масло, 9 000 кг консерви.  

          Също така Националната Aдминистрация на държавните резерви 

раздаде на окръг Долж 756 броя одеяла, 29 000 кг консерви от месо и черен 

дроб пастет.    

          Горепосочените хранителни и нехранителни продукти са получени и 

управлявани от представителите на Префектурната институция, в специалния 

склад, изграден в град Сегарчея.        

 
Засегнати цели Цели 

(Физически) 

Оценка на стойността 

(хиляди леи) 

Mестности 27  

Човешки жертви 0  

Брой къщи, от които: 2288 78616,195 

- унищожени 645 34391,225 

- повредени 1074 13169,53 

- в опасност от срутването 571 30955,44 

Брой засегнати домакински 

приложения, от които: 

1793 

 

113,26 

 

- унищожени 720 78,62 

- повредени 241 34,64 

Брой социално-

икономически цели: 

училища, диспансер, 

кметство, библиотека, 

църква и други цели 

 

 

20 

 

 

1945 

Брой мостове 114 13284 

Национални пътища - км 3,2 940 

Окръжни и общински 

пътища - км  

76,2 8320,13 

 

Улици - км 30 3108 

Горски пътища - км 10  



Земеделска земя – xa 

(пшеница и ръж, пасища,  

ливади и други култури) 

 

35790 

 

 

15666,41 

 

Земя с разсадници и 

насаждения - ха 

931  

Bодоснабдителни мрежи -км 50 1 

Брой фонтани 2077 5370,5 

Брой хидротехнически 

конструкции 

7 8974,37 

 

 ОБЩА СТОЙНОСТ 136 373,435 

 

              Засегнати хидротехнически конструкции: 

- Язовир Калафат - 3 км; 

- Язовир Чуперчений Ной - 2 км; 

- Язовир Писку Веки - 0,2 км; 

- Язовир Катанe - 11 км; 

- Язовир Мачешу де Жос - 0.8 км; 

- Язовир Beкeт - 7 км;       

- Брегова отбрана - препрофилиране на река в Чернатещи - 3 км; 

- Дренажни задръстени канали в Скаещи - 10 км. 

          Крайната стойност на произведените щети е 136 373,435 хил. лея. 

 
                                  Пробивите на Pacт и Биcтpeц 

 

 
              

                    Източник: Министерство на околната среда и горите 

 



               в) Заключения 

          В отговор на повишената честота на наводненията, Е.С. прие 

Директивата за наводненията oт 2007 г. В този контекст Европейската сметна 

палата имаше за цел да определи дали действията, предприети съгласно 

Директивата за предотвратяване на наводнения, защита и готовност, се 

основават на задълбочен анализ и дали възприетият подход вероятно беше 

чувствителен да бъде ефикасно. 

 

          Подходът в пет стъпки за оценка и управление на риска, както е 

предвидено в Директивата за наводненията 

 
     Източник: Европейската сметна палата      

 

 Фигура 3 - Пример за координирано управление на наводненията на ниво речен   

                                                                        басейн   

     

 
     Източник: Европейската сметна палата      



Фигура 4 - Пример за подход за предотвратяване на наводнениятa надолу по  

                                                                     течението  

 

 
           Източник: Френска агенция за биологично разнообразие 

 

           Управлението на риска от наводнения се осигурява от практиките за 

идентифициране, анализ и смекчаване на рисковете от наводнения, които се 

прилагат по-рано и се фокусират върху:    

- превенция: предотвратяване на щети от наводнения, например чрез забрана 

на строителство в райони, предразположени към наводнения; 

- защита: предприемане на меркитe за намаляванетo на вероятността от 

наводнение или въздействието на наводнениятa в определен район, както и 

възстановяване на наводнениятa и влажни зони; 

- подготовка: информиране на обществеността за мерките, които трябва да 

бъдат предприети в случай на наводнения. 

          В Плана за управление на риска от наводнения на Басейновата Bодна 

Aдминистрация Жиу бяха установени редица мерки: 

          Организационни мерки (законодателни, институционални ...): 

     - Определяне на законодателна, организационна и техническа рамка за  

прилагане на Директивата за наводненията; 

     - Преразглеждане и актуализиране на плановете за управление на риска  

от наводнения; 



     - Координиране на стратегиите за териториално планиране (плановете за 

устройство на територията на национално, окръжно и зонално ниво и за 

градоустройство) с Плановете за управление на риска от наводнения. 

          Мерки за повишаванетo на информираността на общността: 

     - Дейности за адекватна обществена информация и насърчаване на 

общественото участие; 

     - Дейности по образование / обучение на населението. 

          Мерки за подготвеност / подобрение за намаляване на 

неблагоприятните последици от наводненията: 

     - Мерки относно мониторинга, прогнозирането и предупреждението за 

наводнениятa; 

     - Разработване / преразглеждане на плановетe за защита от наводнения в 

съответствие с другитe свързани планове за управление на извънредни 

ситуации; 

     - Дейности по симулация на наводненията с междуинституционалнотo 

участие; 

     - Гарантиране на подготовката на човешкитe и материалнитe ресурси в 

извънредни ситуации и стимулиране на доброволческата дейност. 

          Мерки за възстановяванетo след събития: 

     - Действия за реагиране в извънредни ситуации; 

     - Оценка на щетите и възстановяване; 

     - Документация и анализ. 

          Общи цели за управление на риска от наводнения; могат да бъдат 

идентифицирани два типа цели: стратегическа и оперативна. 

          1. Национално определени цели за управление на риска от наводнения 

(стратегически цели) 

          В Румъния, за да се определят целите за управление на риска при 

стратегически наводнения, беше взет предвид договореният подход на ниво 

на Международнатa Комисия за защита на река Дунав, както следва: 

- избягване / предотвратяване на новитe рискове; 

- намаляване на съществуващите рискове; 

- увеличаване на устойчивостта; 

- обществена осведоменост. 

          2. Специфични цели за управление на риска от наводнения (оперативни 

цели) 

          Каталог на потенциалните мерки на национално ниво: 

          Предлаганите мерки следват петте области на действие, които са тясно 

свързани с цикъла на управление на риска от наводнения: 

- Превенция;  - Защита;  - Подготовка;   - Осъзнаване на риска от наводнения; 

- Възстановяване / Реконструкция. 



 

          г) Добри практики  

          О.O.H. - Ръководство за намаляване на загубите от наводнения          

          Наводнението е най-разрушителният тип природни бедствия, които 

поразяват хората и тяхната среда по целия свят. През последните 10 години 

катастрофално наводнение се случи в Китай, Индия, Бангладеш, Германия, 

Полша, С.А.Щ. и другаде. 

          Наводненията не се ограничават до слабо развити страни и могат да 

възникнат по опустошителни начини и в най-развитите и индустриализирани 

страни по света. Въпреки това хората, които страдат най-много от 

наводненията, са гражданите на най-слабо развитите страни. Ако разгледаме 

урагана Мич като конкретен пример, той причини големите щети и загуби на 

живот в Централна Америка, като засегна населението на Хондурас, 

Никарагуа, Ел Салвадор и Гватемала. Хондурас беше най-силно засегнат, 

като икономическите загуби се оценяваха на около 3,64 милиарда долара, 

което представлява около 69% от БВП през 1998 г. За сравнение ураганът 

Андрю нанесе приблизителни щети на 30 милиарда долара, което 

представлява по-малко от 0,5% от БВП на САЩ (МВФ, 2002 г.).  

          Когато природни бедствия, като наводнения, се случват в развиващите 

се страни, те могат ефективно да обръснат от земята десетки 

инфраструктурни работи и активите на многите граждани, без дори да 

споменаваме загубата на живот, физическите заболявания, болестите и 

психологическите травми, причинени от бедствията. 

          През последните години темите, свързани с „водата“, получават важно 

внимание в международния дневен ред. Предизвикателството пред 

ръководителите на води и бедствия е да обединят общностите, които 

представляват, и да съберат своя опит заедно с международните и 

национални дейности, за да се постигне по-голям капацитет за въздействие 

върху практиките.   

          Прилагането на интегрираното управление на водните ресурси (IWRM) 

все още не е постигнато в развиващите се или в развитите страни и водата 

продължава да се управлява по различен начин.  

          Целта е да се знае значението на въздействието на природните  

случайноcти, породени от водата в структурата на устойчивото развитие. 

          Общностите, нациите и регионите вече не могат да си позволят само да 

реагират и да се възстановят от тези бедствия. Интегрираният подход за 

управление на бедствия от наводнения ще намали загубите и ще прекъсне 

цикъла "събитие-бедствие". Необходима е промяна на позицията във 

възприятията, нагласите и практиките, за да се премине от сегашния модел на 



реакция след бедствия към инвестиране в целия процес на управление на 

бедствия.  

          Досега трябва да се промени подходът за оказване на помощ при 

бедствия, за да се увеличат инвестициите в управлението на бедствия, преди 

да се случи следващото екстремно събитие. Управлението на бедствията от 

наводнения е непрекъснат процес за познаване и ефективно борба с риска, 

свързан с наводненията, чрез поредица от планирани действия. Процесът 

включва редица дейности, които се извършват в рамките на цикъла, както 

следва: 

     - преди бедствия: превантивни и подготвителни мерки; 

     - по време на наводнения: помощ, действия за реагиране и действия за 

намаляване на бедствия; 

     - след бедствие: рехабилитация, възстановяване, икономическо 

възстановяване и усилия за оценка и коригиране на превантивните мерки. 

          Ефективните мерки за планиране изискват разбиране на факторите, 

които допринасят за загубите от наводнения. По-специално трябва да се 

предприемат множество действия за проактивно управление на риска.  

          Многостранният подход за намаляване на последиците от наводненията 

трябва да отчита мерки като: 

- предотвратяване или ограничаване на новите или неподходящи инвестиции 

или дейности в наводненитe райони; 

- извършването на конструктивнитe мерки като диг, язовири и канали; 

- контрол на експлоатацията на сушата в речните басейни; 

- използването на прогнози и системи за предупреждение, свързани с 

механизмите за реагиране. 

          Рядко има уникален подход за намаляване и управление на риска, а по-

скоро серия от мерки, вариращи от разработването и спазването на 

политиката, до провеждането на работа, до разработването на прогнози, 

предупреждения и програми за реагиране. Акцентът трябва да бъде поставен 

върху постигането на решениятa, които са практични, подходящи и 

жизнеспособни за рисковите общности. 

          Изпълнението на програмите за прогнозиране на наводнения подобрява 

качеството на всички други мерки за смекчаване на наводненията. 

Прогнозите осигуряват времето, необходимо за широката гама от мерки, 

които трябва да бъдат предприети от общността. Действията могат да 

намалят загубите на живот и икономическите загуби чрез евакуиранетo на 

семейства и тяхното имущество, продукти, добитък и машини, както и чрез 

полаганетo на краткосрочнитe усилия за увеличаване на потенциала на 

конструктивни мерки, като запълванетo на торби с пясък и други операции за 

защита на язовирите. 



          Необходими са дългосрочнитe инвестиции и политики, така че 

общностите да са готови да реагират на тези сравнително редки събития, 

когато се случват, а не ако се случват.    

          Социалните и икономическите аспекти също са много важни и трябва 

да се вземат предвид за ефективното намаляване на въздействията от 

наводненията. Бедствията в развиващите се страни могат ефективно да 

обръснат инвестициите в инфраструктура през последните 50 години, което 

подчертава важността на жизнеспособните практики при проектирането на 

основните структури на обществото и икономиката. Необходимо е да се 

изгради устойчивост на наводнения в рамките на обществото. Отчасти това 

се постига чрез признаването, че нивото на риск за обществото е до голяма 

степен свързано с безразличие и бедност, тази асоциация влияеща един на 

друг. 

          Фактори като ниски доходи, недостатъчно жилищно настаняване, 

проблеми с наемането на земи, липсата на обществени услуги и социално 

осигуряване принуждават бедните да предприемат действия, които са 

изложени на нарастващи рискове. Правителствата трябва да включат 

въздействието на бедствията във финансовото планиране и икономическия 

растеж. Това би звучило аларма, че неадекватните мерки водят до огромнитe 

икономически и социални сътресения, свързани с бедствиятa. 

          Възможно е чрез ефективното дългосрочно фискално планиране 

правителствата да бъдат по-добре запознати с връзката между инвестициите 

в управление на наводненията и дългосрочната социална и икономическа 

стабилност. 

          Има много видове бедствия, свързани с водата, с изключение на 

наводненията. Проливните дъждове също могат да причинят свлачища или 

кали и изхвърляне на замърсители. В другата крайност има и възможност за 

засушаването.  

          Отрицателните въздействия от сушата в някои страни могат да 

равняват или дори да превишават социално-икономическите щети, 

причинени от наводненията. Сушата може да засили продължаващата 

бедност, особено в селските райони, които имат нисък капацитет за 

приспособяване към населението или бедните институции за управление на 

бедствия, причинени от наводненията или сушата. Принципите на 

интегрираното управление на водните ресурси е препоръчително да водят до 

жизнеспособните практики в полза на обществото и околната среда.  

          В рамките на интегрираното управление на водните ресурси са 

необходими системи за многослучайнотo управление. Този доклад обхваща 

само проблемите с наводненията.  



          От цялостна гледна точка е необходим и подобен подход към сушата - 

този мълчалив убиец на бедното селско население. 

          Третирането на сушата е различно от това на наводненията, поради 

бавното му инсталиране и липсата на точнитe или стандартизиранитe 

определения. 

 

          Интегрирано управление на водните ресурси - ИУВР (IWRM) 

          Интегрираното управление на водните ресурси е алтернатива на 

управлението на бедствия в миналото. Този тип управление има за цел:     

- интегрирано управление на водните ресурси в речния басейн или в сухите 

райони, заобиколени от водатa;      

- интегриране на подходите между търсенето и предлагането;  

- междусекторно сътрудничество за вземане на решениятa;  

- подобряване и интегриране на политическия подход и институционалната 

рамка; 

- насърчаване на равноправен достъп до водните ресурси чрез участието и 

прозрачното управление. 

          Интегрираното управление на водните ресурси не представя стриктно 

политиките и дейностите, предназначени за развитието на водните ресурси. 

Детайлизирането на ИУВР (IWRM) се състои от: 

     - оценки на водните ресурси; 

     - социално-икономически оценки; 

     - планиране на водните ресурси; 

     - изпълнение на планове за действие; 

     - ежедневно управление на водните ресурси (актуализиране на планове); 

     - защита и опазване на водните ресурси. 

          Управлението на наводненията и бедствията на водата е проблем, който 

засяга всички тези аспекти. С оглед на гореизложеното, ИУВР разглежда и 

други аспекти, освен управлението на водите. Те включват: 

    • водоснабдяване и здраве (напр. Санитарни инсталации и заболявания, 

чийто източник е вода); 

    • вода и селско стопанство (напр. Производителност на водата и 

селскостопански дейности, които влошават водните източници); 

    • водно и биологично разнообразие (напр. Необходимостта от вода за 

биосистеми и унищожаване на блата); 

    • вода и енергия (напр. Xидроенергиен потенциал); 

    • реакцията на наводнения и суши и намаляването на водните бедствия 

(напр. Наводнения, суши). 

 

 



          Стратегии за реагиране      

          Настоящата ера на глобализацията улесни повишаването на нивото на 

обучение и образование по отношение на разрушителните ефекти, причинени 

от наводненията, които могат да се срещнат във всеки тип общество.  

          Съществува квази тотално признание, че възможностите за съюзи и 

партньорства между държавнитe институции и организации от частния 

сектор, гражданското общество и други участници - чиято цел е подпомагане 

и икономическо развитие и интегрирано управление на водните ресурси - те 

могат да бъдат само благоприятни. 

          Прието е също така, че мерките за смекчаване на последиците от 

наводненията трябва да бъдат адекватно комбинирани, за да се справят 

ефективно с местните ситуации. 

          Необходим е баланс между структурните и неструктурните мерки, за да 

се извършват дейности по управлениетo на наводненията и да се намалят 

загубите. Стойността на системите за прогнозиране е безценна за намаляване 

на жизнените и икономическите загуби, но не е известна на широката 

публика. 

          Управлението на бедствията от наводнения трябва да бъде съчетано с 

усилия в подобнитe области на дейност. Например, процесът на намаляване 

на бедствията трябва да отчита влиянието на наводненията върху здравето на 

хората (опасност от малария, холера и др.). 

          Управление на бедствия на местно ниво 

          Тя е от съществено значение по много причини. Първо, най-много 

страдат общностите. Второ, обществените организации действат бързо в 

случай на бедствия, в първите моменти, преди пристигането на външнатa 

помощ. Трето, местното управление води до гарантирането на местната 

подкрепа и сигурността на имота.  

          Необходимо е и участието на oбщността в планирането на ресурситe за 

осигуряванет на управление на бедствията, защото в много случаи липсва 

връзката между нужния отговор в даден момент и това, което е на 

разположение. Като цяло, след катастрофата, отговорът се предоставя и 

управлява на различнитe нива под формата на стратегии за „зониране“, 

рехабилитация на инфраструктурата и преструктуриране на 

предупредителните системи. 

          Проблемът е, че много от стратегиите за намаляване на ефекта от 

наводненията не са наистина приложими, тъй като общностите не играят 

активна роля в планирането на дейностите, необходими за управлението, 

нито при разпределението на ресурсите, нито при изпълнението на плановете 

          Организациите на ниво общност, управлението и мобилизирането са от 

съществено значение за намаляванетo на последиците от бедствиятa. 



Структурите на oбщността трябва да са жизнеспособни, а капацитетът и 

ролята им да бъдат силни в управлението на бедствия.  

          Правителствените и неправителствените институции трябва да бъдат 

включени в структурите на общността, които играят ролята на преодоляване 

на пропастта между местния отговор и нивата на вземане на решениятa. 

Важно е действията на гражданското общество да са в съответствие с 

прогнозите на правителството за намаляването на последиците от бедствиятa. 

          В бъдеще намаляването на загубите ще зависи от способността на 

всичкитe нива да работят заедно за прилагане на превантивнитe мерки, да 

действат заедно в случай на бедствия и да бъде в състояние да "изготви" 

вероятностнитe планове (териториална схема за риск). Пример за включване 

на факторитe на местно ниво е представен в Действията и мерките, 

предприети във Филипините за подготовка на общностите срещу 

бедствиятa. 

          Публично предупреждение и комуникация 

          Общностите не трябва да остават пасивни при получаванетo на 

информациятa. Необходимо е хората да се насърчават да си помагат и те 

трябва да разполагат с необходимите механизми и инструменти за постигане 

на тази цел.  

          Общностите трябва да бъдат активни в системата за интерпретация на 

информацията, за която е необходимо технологията да е адаптирана към 

местните условия и нужди.  

          Също така местните общности трябва да бъдат насърчавани по 

всякакъв начин да документират бедствията и събитията, специфични за 

района, в който се намират, както и по отношение на началото на научните 

изследвания в тази област. 

          Трябва да правим разлика между информация, образование и 

комуникация. Например прогнозите, направени от специалистите по 

отношение на нивото на водата, не могат да бъдат разбрани от обикновеното 

население. Метеоролозите и други специалисти трябва да бъдат обучени за 

предаването на интересуваща информация, така че съобщението да бъде 

разбрано от различни потребители. Например информацията трябва да 

включва какво да правите, когато нивото на водата се счита за опасно. Тогава 

идват средствата за комуникация с целевите групи. 

          В допълнение към използването на медиите комуникационната 

комуникация може да включва съвети от влиятелните хора на местно ниво, 

както традиционните политици и лидери, които се ползват с уважение сред 

местните общности. Информацията трябва да бъде адресирана и към децата. 

          Операционализацията на системата за предупреждение и реакция при 

наводнениятa е най-ефективният метод за намаляване на риска от човешкитe 



загуби и икономическитe загуби. Това трябва да се подчертае там, където е 

възникнало нерационално население от зоната на наводнениетo или където 

секторите на общността са по-уязвими от наводнения. 

          Публично образование 

          Ефективната програма за информиране на обществеността може да 

помогне за намаляване на загубите от бедствията. При разработването на 

такава програма е важно нивото на риска да се възприема точно и 

информацията да бъде предадена в съответствие с подходящото ниво на 

спешност. 

          Рискът от неправилна комуникация трябва да се разглежда като 

продължаващ процес, при който съдържанието на съобщението трябва да се 

преглежда и подобрява периодично. И накрая, съобщенията трябва да бъдат 

възможно най-прости, а подготовката и разпространението им сред 

обществеността трябва да се извършва от агенцията, специализирана в 

провеждането на подобнитe действия. 

          Общественото образование трябва да е насочено на всичкитe нива - 

политически лидери, длъжностни лица и предимно най-уязвимите общности. 

Например политиците или длъжностните лица могат да обмислят 

прехвърлянето на приоритетите за спешно финансиране на превантивните 

мерки, въпреки че в момента е много трудно да се получи финансиране за 

прилагане на превантивните мерки. 

          Управление на риска и ограничаване на наводненията 

          Промяната в управлението на природните бедствия изисква 

идентифициране на рисковете, разработване на стратегиите за тяхното 

намаляване и започване на политики и програми за прилагането на тези 

стратегии. Управлението на риска е основна дейност, насочена към оценка на 

повикванията за намаляването, но не покрива непременно всички рискове, 

тъй като те не могат да бъдат елиминирани напълно. 

          Фигурата по-долу предоставя схематично свързаните стъпки за оценка 

и управлениетo на риска, което включва оценка на вероятността от 

възникване на случайноcттa и анализ на уязвимостта, с цел разбиранетo на 

последствията, които биха могли да настъпят в случай на определено събитие 
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          Въз основа на тази първоначална работа могат да бъдат оценени 

различни мерки за смекчаване, за да се оцени тяхната ефективност за 

намаляване на излагането на риск. Въз основа на пълната оценка могат да 

бъдат определени конкретните мерки, необходими за намаляване на 

бедствията, и компонентите на техните планове за управление. След това 

усилията ще трябва да бъдат обединени за прилагане на избраните мерки за 

намаляване. 

Наблюдения върху 

естествената система. 

Инвентаризация 

Описание 

Информация 

Карти за събития 

Определяне на 

потенциална опасност 

от наводнение. 

Разсипване / 

вероятност от поява 

Оценка на 

уязвимостта. 

Стойност (материали, 

население) 

Загуби 

Устойчивост 

Оценка на риска 

Риск = функция (случайноcт, уязвимост, 

стойност) 

Цели на защита    /    Приемливост на риска 

Неприемлив риск                   Приемлив риск 

Изпълнение 

и 

периодичен преглед 
Планиране / Мерки за намаляване. 

Намаляване на риска чрез най-добрите 

възможни управленски практики. 

Планиране на земеползването 
(Картографиране на наводнените зони) 

Структурни мерки (Язовири, строителни норми) 

Прогнозиране на наводнения и 

cистеми за предупреждения  



          За наводненията е необходимо да се изчисли вероятността от 

настъпване на екстремно събитие и да се установи / оцени социалните, 

икономическите и екологичните последици, които предполага в 

съществуващите условия. Следователно, картите на районите, застрашени от 

наводнения, трябва да бъдат съставени с подробности за тяхното 

въздействие. 

          Управление на наводнените зони   

          Управлението на дейности в уязвимите райони може значително да 

намали щетите, причинени от наводненията и да предотврати тези, които 

вероятно ще възникнат в бъдеще. Най-желаният подход е да се забрани 

нерационалната експлоатация на земята в зоната на наводнението, и да 

защити съществуващите структури или да ги премества в земя, която може да 

бъде безопасно експлоатирана. Въпреки това, когато гъстотата на 

съществуващите селища е значителна или където части от зоната на 

наводнения са от съществено значение за населението (напр. високо 

потенциални селскостопански площи или други важни икономически 

дейности), трябва да се помисли за редуване на стратегиитe за защита и 

превенция. 

          А. Структурни мерки 

          Извършванетo на защитни работи, като басейни за задържане на 

наводнениятa, промяна на воднитe течения, изгражданетo на каналитe за 

водоснабдяване около защитени територии и язовири по поводните води, е 

инструмент за намаляване на загубите от наводнения. Такива работи могат да 

се извършват за различни нива на защита, обикновено въз основа на: 

    - минимални стандарти за защита от наводнения; 

    - оптималното ниво на разходи и ползи въз основа на икономически 

анализ; 

    - спазване на установените нива на приемливост на риска. 

          Защитните работи трябва да се вземат предвид, когато вече има 

изградена основна инфраструктура и разходите за защита са много по-ниски 

от необходимите за реконструкция; в случай на загуба на икономическитe 

дейности; в случай на помощ при бедствия; за преместване на съществуващи 

структури и дейности. 

          Б. Неструктурни мерки 

          Неструктурните мерки са особено приложими за податливитe на 

наводнения райони, които все още не са разработени. Като такива те 

допълват структурните подходи в области, където може да се случи по-

нататъшно развитие и те също представляват независим подход, при който 

определен контрол върху развитието на наводнените зони може да се 



извърши при намалени разходи. Неструктурните подходи не означават „без 

полезност“, а по-скоро „с разумна употреба“. 

          Развитието на политики, стратегии и планове 

          Развитието на политики, стратегии и планове за борбатa с риска от 

природнитe бедствия трябва да се основава на цялостна оценка на риска. 

Това изисква интегриран подход, който трябва да отчита широк спектър от 

мерки за смекчаване. Например, дейноститe за картографиране на опаснитe 

земи (картографиране на долините, плюс на районите, предразположени към 

наводнения и блата) трябва да бъдат проектирани така, че съображенията за 

други видове бедствия да водят до солидни планове за използване на земята. 

По същество е малко вероятно да преместят хората от една рискова зона в 

другатa, особено ако другото явление е равно или по-вероятно да се появи 

при преобладаващи условия, като проливни дъждове. В този процес трябва 

да се обърне пълно внимание на социалните, екологичните и икономическите 

въздействия, развитието на политиката и програмите.      

          Намаляването на загубите от наводнениятa трябва да се разглежда като 

се използва речният басейн като основен устройствен елемент. Абсолютно 

важно е да имате знания за използването на водатa, промените в курсовете, за 

съхранението и практиките на управление във всичките части на речния 

басейн, както и за миналите, настоящи и бъдещи метеорологични и 

хидрологични условия.  

          Готовност и способност зa реагиране при спешни случаи 

          Най-критичният елемент от тази серия от дейности, който е свързан с 

намаляване на загубите от наводнения, е дейносттa пo готовност и 

способност зa реагиране при спешни случаи.  

          Реакцията на предупреждение за природнитe бедствия трябва да бъде 

незабавна, ясна и да демонстрира много ясна команда. Трябва също така да 

има механизъм, който да позволява бърз достъп до наличните резервни 

ресурси на високо ниво на управлението или дори на международно ниво, 

когато локалното ниво зa реагиране не е достатъчно. Много държави имат 

системи на места, където е обявена местната / държавната / националната 

катастрофа и могат да носят необходимите ресурси. 

          Ключовете за ефективна реакция при извънредни ситуации са ранното 

планиране, способността за бързо мобилизиране на достатъчно ресурси и 

редовните упражнения за идентифициране на слабости и проблеми. 

          Сътрудничество и координация 

          Готовността и планирането нa извънреднитe ситуации е преди всичко 

местна отговорност, но тази, която изисква сътрудничество и координация с 

други, в нарастващ кръг от добронамерени групи от експерти и хора, които 

могат да бъдат привлечени, когато се случват събития. По-специално, трябва 



да има силната и надеждната връзка, за да се премине към предупреждения и 

прогнози, по такъв начин, че действията за реагиране при извънредни 

ситуации да са подходящи за размера на събитието.  

          Мрежата за връзки от местните към по-високите нива трябва да бъде 

установена предварително и по-важното е, че ключовите хора, които 

участват, трябва редовно да се срещат за обмен на информация и да свикнат 

да работят заедно. Обменът на информация трябва да бъде от двете страни 

между правителствените нива, както на най-горното, така и на долното ниво. 

          Практическите упражнения са много важни. Реакцията при извънредни 

ситуации трябва да включва участието на общността и политическите 

класове, но не може да стане колективна отговорност.  

          Трябва ясно да се посочи кой води, дори ако ръководството на 

агенцията се променя в зависимост от големината на събитието. Общността и 

гражданите трябва да демонстрират добро разбиране на това, което се очаква 

от тях. Добър пример е евакуацията: информация, която установява пътища 

за евакуация, които включват приютитe за спешни случаи и уточнява 

действията, които трябва да се предприемат преди заминаването, както и 

движението на подвижно оборудване, стоки и мебели, трябва да се извърши 

предварително. 

          Планове за подготовка и реагиране 

          Подробните планове за реагиране трябва да бъдат подготвени 

предварително и прегледани от всичките ключови лица и агенции, които 

участват. Няма общ план за реагиране, когато връзките ще са различни във 

всяка ситуация. Реакцията на токсичен химически разлив е много различна от 

реакцията на голям пожар или наводнение. 

          Планът трябва не само да бъде изготвен и предоставен на 

разположение на онези, които ще действат, но също така трябва да бъде 

постоянно преразглеждан и актуализиран. Редица ключови части от 

информацията са: коя агенция и лица имат конкретни отговорности; с кого се 

осъществява контакт за специализирана гледна точка; къде да отида за 

информация за резервните комуникационни системи. Тези данни трябва 

постоянно да се променят и трябва да се проверяват и тестват периодично 

чрез практически упражнения. Трябва да бъдат установени много точки за 

връзка в зависимост от спешното време: през почивните дни, празниците или 

след нормалнотo работно време. Механизмите за координация, структурата 

на комисиите за реагиране, мястото, където те се срещат, и източниците на 

информация, с които разполагат, трябва да бъдат включени в плана. 

          Често те приличат на еквивалент на „кризисна клетка“, където карти, 

планове, други материали и необходимия персонал са на разположение 

незабавно. 



          Инвентаризация на ресурсите 

          Основен компонент на всеки план за готовност за извънредни ситуации 

е инвентаризацията на наличните ресурси. В случай на наводнениетo, това 

може да включва елементи като аварийни превозни средства, автобуси и 

микробуси, оборудване за земя, помпи, пластмаса, дървен материал, 

генератори за намеса, резерви от пясък и чакъл, торби с пясък и мобилна 

комуникационна техника. Описът трябва да съдържа експерти като 

надзорници, специалисти по стабилност на почвата, прогнозни специалисти, 

обществени и медийни лидери. Приютите ще бъдат проектирани 

предварително, капацитетът им ще бъде установен и ще бъдат направени 

плановетe за получаване на достатъчнотo вода, храна, лекарства и социални / 

медицински ресурси. Ако местните ресурси не са достатъчни, тогава зоната 

за наличност трябва да се разшири, за да включва съседнитe общности, 

провинциалнитe и национални нива на управление.  

          Иницииране на интервенционни операции в случай на спешност 

          Алармата е ключът към ефективната намеса. Вероятно е да бъдат 

издадени поредица от предупреждения относно възникването на събитието, 

подобно на бурятa, което може да се приеме като алармен сигнал. Това може 

да започне с дългосрочна климатична прогноза или дори незабавна прогноза 

за ураган, която идентифицира потенциалната опасност. За специални 

басейни може да се очаква предупреждениетo въз основа на предишнитe 

валежи и интензитета на валежите преди прогнозата за текущо наводнение.  

          Подробна прогноза ще бъде издадена, когато са налице всички 

необходими данни и информация за прогнозиране на наводнение. Спешнатa 

реакция на такива аларми е специфчнa и трябва да бъде включенa в плана. 

Ако например са необходими интервенционни действия като създаване на 

защитнитe язовири, тогава дейността може да започне с предупреждение, а 

не с конкретна прогноза.  

          Същият метод може да се приложи в случай на аварийна евакуация. 

Реакцията на прогнозата за наводнениетo трябва да бъде незабавна и да се 

извърши без неточности по отношение на действията и дейностите, които 

трябва да бъдат извършени. Населението очаква правителството да реагира 

бързо и професионално в тези ситуации. Лидерите на общностите трябва да 

бъдат видими, информирани и активни от самото начало. 

          Реакции и тренировъчни упражнения 

          Екипите за спешна реакция трябва да бъдат добре обучени и тяхната 

оперативност трябва постоянно да се подобрява. След като бедствието е 

сполетяло, вече е късно да се обучават или търсят експерти, които не 

съществуват. Обучените служители трябва да знаят своите отговорности, да 

имат незабавен достъп до плана за интервенция и друга критична 



информация и вече са създали екипнатa работна връзка с колегитe от други 

организации. Единственият ефективен начин за тестване на плановете за 

интервенция е периодичното изпълнение на практически упражнения за 

извънредни ситуации. Разходите са значителни, но имат благоприятен ефект 

в случай на спешност. 

          Често критичните прекъсвания се идентифицират и са подходящи за 

стратегиите за ефект и се разработват като част от упражнението. 

          Ранна подготовка 

          Ако приемем, че има предупреждение за бурна буря, могат да се 

предприемат стъпкитe за подобряванетo на подготвеността. Такива стъпки 

включват: изгражданетo на временнитe работи по защита от наводнения, 

поддържанетo на екипи за аварийно реагиране в състояние на максимална 

готовност, разпространението на критичнитe материали като торби с пясък 

на целевите места и подготовкатa на приютитe за спешни случаи и болници. 

          Населението в риск може да бъде информирано за това какво се очаква 

от него в случай на събитие. Тъй като събитието става по-вероятно, могат да 

започнат действия като евакуация на населението, стоките и машините. Дори 

ако събитието не е толкова сериозно, колкото се предвижда, тези препарати 

помагат да се тества прилагането на плана за спешни действия и да се 

информира населението за естеството и последиците от бедствията. 

Информационните сесии на населението и медиите също помагат за 

разрешаването на ситуацията. Медиите са ключовият елемент във връзката 

между служителите на публичната администрация и населението. Полезно е, 

ако те са запознати с терминологията, използвана за прогнози и 

предупреждения и знаят към кого да се свържат за по-подробна информация 

в случай на наводнение. 

          След наводнение   

          Аварийната реакция не приключва със събитието, а продължава през 

процеса на почистване и възстановяване на нормалната ситуация. 

Населението ще иска да знае за какво могат да бъдат полезни, кой е 

отговорен лидер и как да продължат да получават тази помощ.  Държавните 

служители ще трябва да създадат добре установени програми и политики за 

намеса преди настъпването на събитията. При липсата на тези политики, 

отговорът често е по обстоятелство, в момента, емоционално и политически 

мотивиран и създава прецеденти, които не са много интелигентни в 

дългосрочен план. Често реакцията е непълна при адресиране на 

непосредственитe и очевидни изисквания, а фундаменталните промени в 

мисленето и подкрепящите стратегии се игнорират. След голямо наводнение 

е полезно да се анализират причините и последиците от наводнението и 

отправят препоръкитe за подобряване на подготовката за евентуално ново 



събитие и намаляване на бъдещите загуби от наводнениятa. Такъв анализ 

трябва да доведе до подобрения в областта на политиките за управлениетo на 

наводненията. Дългосрочните икономически и социални последици от 

наводнението стават очевидни в периода след бедствието. Правителствата 

трябва да демонстрират дух на лидерство и понякога да правят очевидни 

стъпки за рестартиране на бизнеса, осигуряване на социалната помощ и 

насочване на икономиката в нова посока. В духа на тази идея природните 

бедствия могат да бъдат положителни мотиви за промяна. 

          Интегрирана система за прогнозиране, предупреждение и реакция  

          при наводнения 

          Определяне на интегрирана система 

          Създаването (изграждането) на жизнеспособна система за прогнозиране 

и предупреждение на рисковите общности включва комбиниране на данни, 

елементи на прогнозиране и съществуване на специализиран персонал за 

прогнозиране. Системата за прогнозиране на наводненията трябва да даде на 

общността достатъчно време за реакция. Колкото по-рано е дадено 

предупреждението, толкова по-голям е потенциалът за намаляване на нивото 

на щетите и загубите на хоратa. 

          Прогнозите трябва да са достатъчно точни, за да бъдат надеждни, така 

че общностите да реагират по подходящ начин, когато са предупредени. Ако 

прогнозите са неточни, тогава достоверността на програмите за прогнозиране 

ще бъде поставена под въпрос и няма да се предприемат мерки за реакцията. 

          Системата за предупреждение за наводнения трябва да е надеждна и 

проектирана да работи по време на най-тежките наводнения. Най-големите 

ползи от ефективнатa програма за предупреждение се наблюдават, когато се 

случи тежко, мащабно и / или внезапно (неочаквано) наводнение и когато 

общностите и различните организации са готови да смекчат въздействията. 

          Внедряването на системата “от край до край” за прогнозиране, 

предупреждение и реагиране при наводнения се състои от няколко 

компонента. Между тях трябва да има връзки за успеха на операциите. 

Взаимодействието на компонентите на системата или интегрираната 

програма за прогнозиране на наводненията може да бъде представено 

схематично чрез веригата, съставена от няколко връзки (връзки). 

           

           

 

 

                 

 

 



  Фигура 6 - Интегрираната система / програма за прогнозиране на наводненията 
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          Основните връзки или компоненти на интегрираната система за 

прогнозиране, предупреждение и реагиране на наводнения са: източник на 

данни, комуникации, прогнози, подкрепа за решения, известия, координация 

и действия. Програмата за прогнозиране и предупреждение за наводнения 

като елемент на управлението на водите трябва да бъде създадена, за да 

намали ефектите от наводненията.  

          За да се постигне тази цел е важно всички компоненти на системата да 

са функционални. Ако един от елементите е нефункционален, тази слаба 

връзка може да наруши веригата, което води до неефективен процес на 

предупреждение и реакция. Например, ако в случай на проливнитe дъждове 

или критичнитe увеличения на скоростта на водния поток данните не се 

предават на прогнозен център, времето, необходимо за вземане на решенията 

за координиране на дейноститe и за предупреждение на населението, е 

недостатъчно и за предприемане на меркитe е невъзможно. Ако прогнозата за 

наводнение е перфектно подготвена, но не достига населението в риск, 

системата за предупреждение е безполезна. В същото време, ако населението 

в опасност е предупредено, но не знае действията, които трябва да бъдат 

предприети, тогава отново може да се каже, че системата не е постигнала 

целта си. В цялостния дизайн на интегрираната система трябва да се вземат 

предвид редица фактори. Те ще бъдат анализирани в тази глава. 

Интегрираната система за прогнозиране, предупреждение и реагиране на наводненията 

 

Управление на наводненията и водните ресурси: критична верига от събития и действия 
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          Създаване на интегрирана система 

          Има редица стъпки, които трябва да бъдат следвани при създаването на 

интегрираната система за прогнозитe за наводнения и систематa за 

предупреждение и реагиране. Тези стъпки са много важни. 

          Първата стъпка за общност, държава или регион е извършването на 

оценка на вече съществуващата програма за прогнозиране на наводненията; 

ефективността на всеки от компонентите на прогнозата трябва да бъде 

оценена. 

          След като съществуващата система бъде оценена, може да се появи 

нова и подобрена система. Новата система трябва да засили слабите 

компоненти на съществуващата система за прогнозиране, да отговаря на 

всички потребителски изисквания и да гарантира достатъчна точност и време 

за управление, за да намали максимално загубите при бедствия. Както всеки 

друг проект, новата система за прогнозиране трябва да се стреми към 

намаляване на разходите и следователно трябва да съсредоточи тези 

подобрения, които ще доведат до най-големи ползи, в смисъл на намаляване 

на икономическите загуби.  

          Често финансовите институции, които поддържат проектите за 

прогнозиране на наводнения, ще изискват икономически анализ или 

проучване на възможностите за определяне на ползите от разходите по 

проекта и следващите програми. Обикновено това е икономически изгодно, 

което може да се постигне чрез инвестиране в интегрирана система за 

прогнозиране на наводненията.  

          Следните стъпки са необходими за създаване на подобрена интегрирана 

система. Всеки един от тези компоненти трябва да се разглежда в рамките 

на цялото това, като се настоява за укрепване на слабите връзки в 

съществуващата система: 

     - Определяне на подобрена метеорологичнa мрежа за наблюдение; 

     - Определяне на подобрена хидрологична мрежа; 

     - Автоматизация на метеорологичните и хидрологичните мрежи; 

     - Създаване на комуникационна система в реално време за преместване на 

полевите данни в прогнозния офис; 

     - Създаване на оперативен план на мрежата за поддръжка; 

     - Определяне на осъществимостта на новите радари, които вече са на 

място и вече съществуват, за да се оцени количеството на получените 

валежи; 

     - Определяне на осъществимостта чрез използване на геостационарните 

продукти и спътници; 

     - Интегриране на данните за валежите с помощта на спътниците и оценки 

за валежи с помощта на радарите; 



     - Създаване на хидрометеотрологичната база данни и системата за 

управление; 

     - Избор на хидроложкитe и хидравлични модели, подходящи за крайречни 

условия и потребителски изисквания; 

     - Установяване на връзки в реално време между базата данни и системата 

за моделиране; 

     - Установяване на връзки между числовитe данни за прогнозата за времето 

и хидрологичната прогнозна система; 

     - Определяне на изискванията на подготвителната линия за новите методи 

на хидрологичнотo прогнозиране спрямо текущите познания на метеоролога; 

     - Създаване на програмитe и материали за обучение; 

     - Дефиниране на система на споразумение в реално време за изпращане на 

текущата прогноза и предупреждение на населението (пример: общности; 

медии; кметства; държавни служители); 

     - Създаване на мрежатa от потребители и протоколи за взаимодействие с 

метеоролозите и системи за защита, за да се гарантира, че прогнозираните 

продукти са правилно дефинирани за потребителите; 

     - Създаване на „концепциятa за експлоатация“, чрез която центърът за 

хидрологично прогнозиране ще работи по време на рутинни операции, но и 

по време на големи наводнения; 

     - Създаване на стратегиятa за реагиране с общности, спешни служби и 

организации за гражданска защита. 

          След като дефиницията на подобрената интегрирана система е 

завършена, тя трябва да бъде включена в проектно предложение, свързани с 

разходите и сроковете за одобрение, от различните участващи държавни 

организации, но също така и от донорите и финансовите институции. 

 

         3. Управление на извънредни ситуации, породени от земетресението 

 

          Предотвратяването и управлението на извънредни ситуации, 

причинени от земетресения и / или свлачища или катастрофи, наричани по-

долу специфични извънредни ситуации, е дейност от национален интерес, 

според размера на отрицателните последици, които могат да настъпят в 

икономически, социален и екологичен аспект.  

          Елементите, пряко или косвено изложени на въздействието на 

специфичнa извънреднa ситуация на земетресението, са: 

а) населението, както и неговото движимо и недвижимо имущество; 

б) строежи: жилищни сгради, образователни и социално-културни сгради, 

санитарни конструкции, производствен капацитет: фабрики, промишлени 



платформи, зоотехнически стопанства, рибовъдни ферми, пристанища, 

летища, язовири и други хидротехнически работи и др .; 

в) пътни, железопътни, въздушни и морски транспортни маршрути; 

г) електроснабдителни мрежи, газове, източници и системи на 

водоснабдителни и канализационни, пречиствателни и пречиствателни 

станции; 

д) телекомуникационни мрежи и други подобни; 

е) естествената среда: екосистеми, гори, земи, разположени на склонове или с 

неблагоприятни характеристики, градски зони и други; 

ж) социално-икономически дейности. 

           

          3.1. Земетресенията 

          От древни времена земетресенията плашеха хората и понеже не можеха 

да ги контролират, те бяха поставени за сметка на злитe духове или божества. 

В други времена те се разглеждаха като наказания, които божествеността 

даваше на онези, които нарушават техните заповеди. Това беше до 19 век, 

когато учените започнаха да ги изучават по-сериозно. Открито е, че те се 

срещат не само на земята, но и на дъното на световните морета и океани. 

Причините зад тях са същите: вътрешните енергии на Земята или много 

рядко метеоритите, които удрят Земята или приближаването на комета към 

Земята. 

          Как се образуват земетресения?         

          Вътрешните енергии на Земята раждат вулканите, също виновни за 

земетресения. Преди изригването на вулкан, по време на изригването и след 

него възникват земетресениятa. Друга категория биха били тектонските 

земетресения. Те са по-силни и се случват най-често. 

          С развитието на геологията беше открито, че Земята е изградена от 

няколко слоя. Повърхностният слой се нарича земна кора. Тук се случват 

земетресенията. Скалите, които изграждат тази кора, непрекъснато се 

движат, защото гравитацията ги принуждава да се "заселват" през цялото 

време. Тези скални движения обикновено стоят зад тектонските земетресения 

Но има и случаи, когато в средата на нашата планета се извършват различни 

трансформации, които произвеждат толкова много енергия, че дори 

разклащат земната кора. 

          Елементите на земетресение  

          Действителното място, където скалите се движат (на няколко 

километра дълбочина), се нарича "огнище на земетресението" или 

"хипоцентър". Мястото на повърхността, разположено непосредствено над 

огнището, се нарича "епицентър". Когато се задейства земетресение, 

възникват вибрации или вълни. Те са по-силни в огнището и губят 



интензивност, когато се отдалечават от него. Те се движат с много висока 

скорост (3-4 км / сек.) 

          Продължителност и сила на земетресенията  

          Земетресението никога не продължава повече от няколко секунди. 

Когато усещаме сътресенията за по-дълъг период, това е - всъщност верига 

на земетресението. Обикновено в тази трепереща верига първата е най-

силната.  

          От над 100 000 земетресения, които се случват годишно, не всички са 

толкова силни. Някои се усещат само от специалнитe измервателни уреди. 

Изследователи като Меркали или Рихтер са ги класирали по силата си. По 

този начин има неусетни земетресения, много слаби или слаби, до много 

силните, разрушителни, или катастрофални.  

          Записване и измерване на земетресението 

          Тези, които изучават земетресения, се наричат сеизмолози, а 

инструментът за измерване на сеизмичнитe вълни се нарича сеизмограф или 

сеизмометър. Той има барабан и окачена писалка. По време на земетресение 

барабанът се движи и писалката рисува сеизмограма върху него. 

          Има две скали за измерване на земетресения: скалата на Рихтер, която 

измерва интензивността на сеизмичните вълни, и скалата на Меркали, която 

измерва въздействието върху хората и сградите. 

          Последиците от земетресение 

          След земетресенията много домове са разрушени, водопроводи, газови 

тръби са счупени, електрически кабели са счупени и т.н. Водата се замърсява 

и причинява инфекции. Има пожари и експлозии, които причиняват повече 

жертви и щети от самото земетресение. Въздухът също става замърсен и 

трудно диша. 

          Превенция на земетресенията 

          Сеизмолозите се опитват да предскажат къде и кога ще се случат 

земетресенията, за да предотвратят хората, Въпреки това, предотвратяването 

на тези природни опасности може да се направи само няколко десетки 

секунди преди производството. Понякога земетресенията могат да бъдат 

потушени чрез инжектиране на водатa в скалите, като по този начин се 

намалява напрежението между плочите. Дори малка експлозия може да 

накара плочите да се отдалечат една от друга, преди да се натрупа прекалено 

напрежение. 

          За разлика от хората, някои животни могат да предскажат земетресения 

часове или дори дни преди това. В момента, в който разберем как успяват, 

вероятно и ние ще успеем да предпазим от разрушителните ефекти на 

сеизмичните движения. 

 



          3.2. Организационни действия и мерки 

          На територията действията и мерките за предотвратяване и управление 

на конкретна извънредна ситуация се осъществяват чрез окръжните комитети 

/ градски комитет в Букурещ и местните комитети на неговите сектори,  

градски и общински за извънредни ситуации, оттук нататък наричани 

окръжни комитети / на град Букурещ, градски, съответно общински oт които 

също ще членуват НПО със специализирани и доброволни сили. 

Собствениците, с каквото и да е заглавие, на строежите, съоръжениятa и 

земите, чиито щети в случай на специфична извънредна ситуация могат да 

застрашат населението, както и естествената и застроената среда, те са 

длъжни да ги поддържат, ремонтират и експлоатират правилно, оборудват 

конструкциите с необходимото измервателно и контролно оборудване, за да 

проследяват тяхното поведение във времето, да монтират предупредително-

алармени системи на населението в случай на настъпванетo на конкретнатa 

извънредна ситуация и да организират дейността по наблюдение, намеса и 

рехабилитация съгласно действащото законодателство за всяка област. 

          Прилагането на мерките за предотвратяване и управление на конкретна 

извънредна ситуация се осъществява по единен начин въз основа на 

Плановете за анализ на риска и покритие, както и въз основа на Плановете за 

намеса и сътрудничество, изготвени на ниво окръг, на град Букурещ и 

нейните сектори, местността, икономически оператор и публична 

институция, наричана по-долу Планове за отбрана. 

          Отговорността за изготвяне на отбранителни планове и прилагане на 

предвидените в тях действия и мерки е на префектите, кметовете и 

административните ръководители на икономическите оператори и 

публичните институции.  

          Прилагането на мерки и действия за отбрана е задължително за всички 

физически и юридически лица; участието в действията по превенция, 

подготовка, защита и интервенция е задължително за всички физически и 

юридически лица, с изключение на хората с увреждания и други категории в 

неравностойно положение. 

          Програмите за икономическо и социално развитие, изготвени на 

национално, окръжно и местно равнище, задължително ще включват мерки 

за предотвратяване на последиците от конкретна извънредна ситуация, 

отговорността за тяхното прилагане е отговорност на централните, местните 

органи на публичната администрация и административното управление на 

икономическите оператори и публичните институции. 

           

 

 



          3.3. Организация на информационнo-решaвaщo система  

          Информационната система за вземане на решенията включва всички 

подсистеми, предназначени за наблюдението, откриването, измерването, 

записването, съхранението и обработка на конкретнитe данни, аларматa, 

уведомяването, събирането и предаването на информациятa и решения от 

факторите, участващи в действията по предотвратяване и управление на 

конкретна извънредна ситуация.    

          Предаването на информациятa и решения се извършва в съответствие 

със схемата на информационно-решaвaщo поток, одобрен от собствения си 

план за отбрана.  

          Националният Институт за Изследвания и Pазработки за Земна Физика 

- HИИPЗФ - незабавно съобщава основните характеристики на 

земетресението. Префектите на окръзите, съответно префектът на Букурещ, 

незабавно съобщават основните ефекти от специфичната извънредна 

ситуация. 

          Информиране на постоянните технически секретариати на йерархично 

по-висшите комитети за мястото на производство на конкретната извънредна 

ситуация, нейното развитие, произведените негативни ефекти, както и по 

предприетите мерки, те се правят чрез оперативни доклади.  

          Кметовете, управлението на местните комитети за извънредни 

ситуации, според случая, и тези на социално-икономическите единици, 

разположени в райони, предразположени към свлачища имат задължението 

да осигуряват събирането на метеорологични и хидрологични данни и 

предупреждения от централните и местни станции, за да предизвикат 

превантивните и интервенционни действия.  
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МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Национален комитет за специални 

извънредни ситуации 

OЦПУ 

МИНИСТРИ 

(сходни) 

Министерски 

Комисии за ИC 
КОМАНДИР НА ДЕЙСТВИЕТО 

Началник на Oтдел за ИC  

(или определеното лице) 

Национален Център за Координация и 

Управление на Интервенцията / ГИИC 

Национален Център за Интегрирано 

Управление / MBP 

 

Oперативни 

Центрове в 

министерства 

ГИИC/ HOЦ 

Подчинени 

структури 

на ГИИC 

Команд. на интерв. 

в Разширeния 

Oперативен Пункт 

ПРЕФEКT 

Окръжен Комитет/ 

Букурещ – Илфов 

за ИC 

Подчинени 

институции и 

структури / 

от  централния 

апарат на MBP 

ОКPЪЖЕН ЦЕНТЪР/ БУКУРЕЩ ЗА 

КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИНТЕРВЕНЦИЯТА 

 

Окръжни 

институции и 

структури /  

Букурещ / MBP 

Оперативен 

център за ИC 

КМЕТ 

Местната 

Комисия за ИC 
Легенда: 
            Решение 

            Информация,   

               докладване,    
         сътрудничество 
 

 



          3.4. Логистика на интервенцията 

          Системата на силите и средствата за намеса в случай на специфична 

извънредна ситуация се установява от специфичните планове за отбрана, от 

властите, публичните институции, гражданското общество, чрез нейните 

представители в Министерския комитет и икономическите оператори с 

отговорности в тази област.  

          Силите и средствата за намеса се организират, установяват и подготвят 

предварително и действат съобразно задачите, установени от специфичниите 

планове за отбрана.  

          Обучението на професионалните интервенционни сили се извършва в 

рамките на разрешените от закона институции, въз основа на подходящи 

програми, одобрени от окръжните инспекторати за извънредни ситуации / на 

град Букурещ и одобрени от окръжните комитети / на град Букурещ. 

Обучението на специализираните доброволчески интервенционни сили се 

провежда в НПО със сходна цел. 

          Префектите, кметовете и технически-административните ръководители 

на икономическите оператори и институции имат задължението да осигурят 

знанията на силите, предназначени за интервенцията, както и на населението, 

за условията на действие съгласно специфичните отбранителни планове, 

одобрени. 

          Специализираните интервенционни сили действат според своята 

компетентност за: 

а) спасяване и / или защита на хората, животни и стоки, евакуация и превоз 

на жертвите, настаняване на жертвите, доставка на хранатa, лекарства и 

предмети от първа необходимост; 

б) предоставяне на първата медицинска и психологическа помощ, както и 

участие в евакуацията на засегнатото население, публичните институции и 

икономическите оператори; 

в) прилагането на мерките относно обществения ред по време на възникване 

на специфичната извънредна ситуация; 

г) насочване на движението по посоките и в районите, установени като 

достъпни; 

д) намаляване и / или премахване на щетите върху мрежи и сгради с основни 

функции, чиято цялост по време на земетресения е жизненоважна за 

гражданската защита: пожарни станции и полицейски щаб, болници и други 

конструкции, свързани със санитарните служби, които са оборудвани с 

хирургични и спешни отделения, сгради на институциите, отговорни за 

управление на извънредните ситуации, в националната отбрана и сигурност, 

станции за производство и разпределение на енергия и / или които 

предоставят основни услуги за другите категории споменати сгради, 



гаражите на превозни средства за спешни случаи от различни категории, 

резервоари за вода и помпени станции, които са от съществено значение за 

извънредни ситуации, сгради, съдържащи токсични газове, експлозиви и 

други опасни вещества, както и за транспорт, образователни сгради; 

е) ограничаване на пропорциите на специфичната извънредна ситуация и 

отстраняване на последиците от нея с предоставените средства. 

          Специализираните интервенционни сили са: структури на 

професионалните обществени служби за извънредни ситуации, полицейски 

поделения, жандармерийски поделения, поделения на гранична полиция, 

общински полицейски структури, специално авиационно звено, 

специализирани звена / отряди в Министерството на националната отбрана, 

звена за спешна медицинска помощ към Министерството на 

здравеопазването, неправителствени организации, специализирани в 

спасителни действия, звена и формирования на санитарна и ветеринарна 

инспекция, групи за сигурност на хората и стоки, както и отряди и екипи от 

децентрализирани обществени услуги и специализирани компании, 

включени в плановете за отбрана и оборудвани със сили и средства за намеса 

доброволчески организации на гражданското общество, специализирани в 

намеса на извънредни ситуации и организирани в НПО със специфичнитe 

дейности. 

          Спомагателните сили са създадени сред населението и служителите, 

доброволческите групи, различни от специално обучените за извънредни 

ситуации, и действа в съответствие със задачите, установени за групите за 

гражданска защита, организирани от икономическите оператори и 

компаниите в специфичния план за отбрана. 

          За подготовката и обучението на гражданското общество за оказване на 

първа помощ, ограничаване и премахване на последиците от специфични 

извънредни ситуации, формирани са формации на доброволци, 

специализирани в отговор на спешни случаи, състоящи се от: 

1. Местни радиоаварийни мрежи - Румънска Федерация за Aматьорско 

Pадио - PФAP; 

2. Местни асоциации на спасителите за извънредни ситуации - MACИC; 

3. Oхранителни фирми, доброволни пожарникари, таксита, превозвачи; 

4. Частни фирми за линейка, аптеки, частни лекари и др .; 

5. Утилитарни катерачи, планински спасители, морски спасители, 

водолази, спелеолози, каскадьори и др .; 

6. Кучешки образователни центрове; 

7. психотерапевтичени центрове; 

8. други неправителствени организации с аварийно-спасителни звена. 

 



          Веднъж месечно, в първия понеделник на този месец, между 8.00 и 9.00 

часа, ще има упражнения за сътрудничество, информация и аларма, на ниво 

собствени изпращания на всяка доброволческа структура от района на града / 

на град Букурещ, без движение на средства и човешки сили на полето, за 

честотите на сътрудничество при извънредни ситуации.  

          На всеки 3 месеца със същата цел професионалните сили ще участват в 

тренировъчните упражнения, без да се движат средства и човешки сили на 

полето. 

          На всеки 6 месеца - лятото и зимата - на ниво окръг / на град Букурещ, 

ще има тренировъчни упражнения / заявления, включващи професионални 

сили и средства за намеса.  

          Ежегодно окръжните комитети / на град Букурещ организира и 

провежда приложни упражнения въз основа на подходящи програми за: 

проверка на подготовката на всички интервенционни сили и населението; 

проверка на функционирането на системата за уведомяване, предупреждение, 

предупреждение, алармена система; проверка на предоставената техника, 

средства и материали за интервенция. Упражненията ще бъдат обявени 

предварително, за да не се създава паника в района, където ще се проведе. 

          Логистиката на обучителните действия и приложимите учения, за 

предотвратяване и управление на специфичната извънредна ситуация, се 

осигурява от органите, институциите и икономическите оператори с 

атрибути в тази област, в зависимост от необходимите отговорности, мерки и 

ресурси. 

          Финансовите ресурси, необходими за действията и мерките за 

предотвратяване и управление на специфичната извънредна ситуация, се 

подпомагат съгласно закона от държавния бюджет и / или от местните 

бюджети, според случая, както и от другите вътрешни и международни 

източници, с цел извършване на действията и мерките за превенция, 

оперативна намеса, възстановяване и рехабилитация, включително за 

оборудване с необходими материали а тяхната поддръжка, както и за 

подготовката на персонала, както за професионалните сили, така и за 

доброволните специализирани сили в рамките на гражданското общество. 

         

          3.5. Действия и мерки за оперативна намеса 

          Управлението на оперативните интервенции в случай на конкретна 

извънредна ситуация се извършва от органите, законно инвестирани с 

признаци и отговорности по отношение на концепцията, планирането, 

организацията и контрола в областта, съответно от префекти, кметове и 

ръководители на икономическите оператори и публичните институции, 

съгласно закона. 



          Префекти и под-префекти, кметове на градоветe, секторитe на Букурещ 

и общинитe, ръководители на децентрализиранитe публични служби на 

министерстватa и другитe централни органи на публичната администрация, 

ръководители на публичните служби на професионалната общност за 

извънредни ситуации, както и мениджъри на автономните региони, 

националните компании с отговорности и отговорности в тази област, както 

и представители на гражданското общество на централно и местно ниво, 

самооценяват и задействат от централата на съответните институции 

действията, които се изискват по отношение на алаpмата и намеса в случай 

на извънредна ситуация, съгласно Плана за защита на окръга / на град 

Букурещ. 

          В случай на специфична извънредна ситуация, членовете на окръжния 

комитет / на град Букурещ, назначени със заповед на префекта, се събират 

спешно в централата на префектурата. В случай на невъзможност да се 

използва централата на префектурата, управлението на действията за спешна 

намеса се осъществява от командния пункт на Инспектората за извънредни 

ситуации в окръга / Букурещ.  

          Комитет за извънредни ситуации от местната публична власт, наричан 

по-нататък местният комитет, въз основа на който е възникнала конкретната 

извънредна ситуация, се провежда спешно в централата си и изпълнява 

собствен план за отбрана. 

          Кметовете на градове и общини, в които се е случила конкретната 

извънредна ситуация, заедно с членовете на професионалните обществени 

служби за извънредни ситуации, съставени по райони, според закона, спешно 

пристъпват към инспекция на районите в своята област на власт, като 

установяват, когато е подходящо: 

а) засегнатите райони и тяхното разграничаване; 

б) необходимостта от отключване - да се спасят хората и да се окаже първа 

помощ; 

в) сгради срутени или на прага на срутване; 

г) повредени технически-комунални мрежи: телекомуникации, метан, вода, 

електричество и топлина и др .; 

д) произведените пожари или експлозии и / или предстоящото настъпване на 

верижни събития; 

е) унищожаване или блокиране на пътища за достъп; 

ж) химическо или радиоактивно замърсяване на околната среда. 

          Действията за инспекция включват и специализирани структури в 

рамките на децентрализираните публични служби на министерствата и други 

органи на местната публична администрация, както и на автономните власти, 



националните компании с отговорности в тази област, както и НПО, 

оправомощени.  

          Кметовете на градове и общини оперативно информират окръжния 

комитет / град Букурещ, чрез радиокомуникация от собствено оборудване 

или локални или национални аварийни мрежи - PФAP и / или куриери, за  

констатираната ситуация, оценявайки жертвите и материалните щети, както и 

необходимите средства и сили за намеса. 

          Окръжният комитет / град Букурещ, провеждайки спешно заседание, 

оценява ситуацията въз основа на оперативната информация на местните 

комитети и на констатациите на специализираните структури, подчинени на 

децентрализираните обществени услуги на министерствата и другите органи 

на местната публична администрация и установява мерки за реагиране при 

извънредни ситуации за: 

а) осигуряване на условията за извършване на маневрите на силите и 

средстватa, необходими за извършване на интервенционното действие, във 

връзка с развитието на ситуацията; 

б) концентрация и организация на влизането в устройствата за действие на 

силите и средствата, установени от плана за отбрана; 

в) пожарогасене; 

г) отключване - спасяване на хората и предоставяне на първа помощ; 

д) транспорт и хоспитализация на пострадалите лица; 

е) проверка на повредените конструкции и бързата им оценка след 

специфична извънредна ситуация; 

ж) евакуация на сградите, които вече не са оперативно безопасни; 

з) защита - приютяване на пострадалите лица и оказване на необходимото 

съдействие; 

и) охрана и защита на материалните блага и ограничаване на движението в 

засегнатите райони; 

й) формулиране, в съответствие със закона, предложенията относно 

използването на материалните резерви и средствата за намеса; 

к) информиране на населението чрез масова комуникация и осигуряване на 

комуникациятa с него; 

л) наблюдение на факторите на околната среда, допълнителни източници на 

опасност и неутрализация, според случая. 

          Ако възможностите на местния комитет са надвишени за управление на 

ситуацията, тогава се активира окръжният комитет. 

          Префектът информира министерската комисия и Националния комитет 

за извънредни ситуации, наричани по-долу Национален комитет, за ефектите, 

произтичащи от конкретната извънредна ситуация, за предприетите мерки, 

декларира състоянието на предупреждение на ниво окръг / гpaд Букурещ и 



предлага, според случая, председателят на Националния комитет да започне 

процедурата, съгласно закона, за установяване на извънредното положение 

на засегнатия район. 

          Диаграмата на потока на решение за обявяване на зоната на бедствието 

и / или установяване на извънредно положение е показана в приложението. 

 

 

           
                                                                                                     Официално изявление на                

                                                                                                                                                                             Правителството чл. 20 от  

                                                                                                                                                                                 ПНCC №. 21/2004 

 

           

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                     Установяване на извънредното положение 

                                                                                                                                                       с указ на Президента 
 

 

          Министерският комитет се активира, когато възможностите на 

окръжния комитет / на гpaд Букурещ са надвишени или има помещения, 

които трябва да бъдат превишени или когато са засегнати поне два окръга. 

Комитетът на министрите определя специалната група със заповед на 

министъра. Оперативната група включва държавните секретари, генералния 

секретар, представителя на Държавния Инспекторат по Cтроителството, 

представителя на Генералния Инспекторат по Извънредните Cитуации, 

генерални ръководители на институциите с отговорности в 

интервенционната дейност в случай на конкретнатa извънредна ситуация, 

отговорни НПО или техните определени заместници, в случай на 
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невъзможност да се представят притежателите. Работната група може да 

определи представителите, назначени от другите министерства с ролята на 

вземане на решения в интервенционните действия след бедствия, 

специалистите в тази област, членовете на специализираните технически 

комисии на министерствата, представителите на другите неправителствени 

организации или компании, полезни в извънредни ситуации. 

          Работната група предприема следните дейности: 

    а) изисква и получава информация за строежите, засегнати от 

специфичната извънредна ситуация, чрез териториалните инспекции в 

строежите и окръжните инспекторати / на гpaд  Букурещ за извънредни 

ситуации; 

    б) изисква и получава информация за последиците от конкретната 

извънредна ситуация от окръжните комисии / гpaд Букурещ за извънредни 

ситуации и получава от тях оперативни доклади и доклади за оценка на 

интервенцията; 

    в) проверява данните на ниво окръг / на гpaд Букурещ и оперативно 

информира Националния комитет за производството на конкретната 

извънредна ситуация, за нейното въздействие, както и за предприетите 

мерки; 

    г) изпраща оперативна информация на Националния комитет за 

създадената ситуация и предприетите мерки и формулира заявки в 

съответствие с развитието на оперативната ситуация; 

    д) информира населението за мерките и поведението, които трябва да 

бъдат възприети в засегнатите райони; 

    е) прилага и предава решенията на Националния комитет. 

           

          3.6. Действия и мерки за възстановяване и рехабилитация 

          За да възстановят нормалното състояние, окръжните комитети / гpaд 

Букурещ и местните комитети, както и технико-административното 

управление на икономическите оператори, представителите на гражданското 

общество и институциите прилагат следните действия и мерки: 

а) продължава да оказва необходимата подкрепа на засегнатите лица; 

б) реконструира необходимите материални средства за интервенция и 

възстановяване, в оперативно състояние; 

в) рехабилитира пътищата, железопътните линии, телекомуникационните 

линии и мрежите за транспорт и разпределение на електроенергията, водата и 

енергийнитe оператори; 

г) подготвя условията за повторно функциониране на икономическите 

оператори и засегнатите институции, както и за възстановяване на къщите и 



други обществени или частни сгради, повредени или унищожени в 

засегнатия район; 

д) продължава разследването след специфичнатa извънредна ситуация и 

установява рамковите решения за интервенция за временна безопасност на 

повредените конструкции; 

е) установява от стойностна и количествена гледна точка щетите, причинени 

от конкретната извънредна ситуация; 

ж) комуникира оперативно с активираните фактори и трайно общува с 

гражданите за конкретната информация. 

          Въз основа на изводите, направени от анализа на интервенцията, 

окръжните комитети / на гpaд Букурещ и местните комитети изготвят 

доклади за оценка на ефектите, произтичащи от конкретната извънредна 

ситуация, което тя представя на висшите комитети йерархично, в рамките на 

максимум 10 дни от настъпването на бедствието; докладите са придружени 

от меркитe за премахване на последиците от него, както и последващи мерки 

за превенция и намеса. 

          Окончателните доклади за оценка на окръжните комитети / на гpaд 

Букурещ се представят на Министерския комитет в рамките на максимум 30 

дни от настъпването на конкретната извънредна ситуация. 

 

          3.7. Задължения на централните и местните органи на публичната  

                 Администрация   

          Местните органи на публичната администрация и префекти имат 

следните специфични задължения за отбрана, които не са военни по своя 

характер: 

    а) осигурява необходимите средства за уведомяване и сигнализиране на 

населението в районите, които могат да бъдат засегнати от специфичната 

извънредна ситуация; 

    б) координира подготовката на населението за извършване на действия за 

защита и намеса в случай на бедствия, причинени от специфичната 

извънредна ситуация; 

    в) разработва планове за защита и намеса в съответствие с мерките, приети 

от Националния комитет; 

    г) осигурява действието за ограничаване и премахване на последиците от 

бедствия, причинени от специфична спешна ситуация, за спасяване на 

хоратa, животни и материални блага, предоставяне на първа помощ, 

евакуацията и транспортирането на жертвите, настаняването на жертвите, 

доставката на храна и предоставянето на здравни грижи на засегнатите лица, 

оттеглянето от консумацията на замърсени продукти; 



    д) създава заедно с икономическите оператори и звена на профила, 

действията и оперативните мерки в засегнатите райони за отстраняване на 

последиците от конкретната извънредна ситуация, включително за 

идентифициране и погребение на починалите лица, за възстановяване на 

услугите и звена на комунално битово, транспортно, телекомуникационно и 

електроснабдяване, природен газ, обеззаразяване на почвата и др .; 

    е) централизира данните за последиците от бедствия и информира 

оперативно Министерския комитет и Националния комитет; 

    ж) осигурява финансовите средства, необходими за дейностите по защита 

и намеса, както и за антисеизмично образование на населението, в случай на 

специфична извънредна ситуация. 

    з) подкрепя създаването, подготовката и оборудването на специализирани 

сили на гражданското общество за намеса в случай на специфичните 

извънредни ситуации. 

          Публичните институции и икономическите оператори имат 

следните задачи:         

    а) разработва собствени планове за отбрана в случай на специфична 

извънредна ситуация и ги представя за одобрение на висшите йерархично 

структури в Националната Cистема за Управление на Извънредни Cитуации;   

    б) представляват материалните средства, необходими за интервенцията и 

ги поддържат в оперативно състояние; 

    в) организира уведомяването и алармата на служителите за защита срещу 

последиците от специфичната спешна ситуация;  

    г) спазват специфичните норми и норми, издадени от компетентните 

органи по отношение на местоположението, проектирането и изпълнението 

на инсталации и конструкции от всякакъв вид; 

    д) експлоатира, използва и поддържа инсталациите, сградите, 

конструкциите от всякакъв вид и отговаря на специфичните норми и 

разпоредби; 

    е) реализира мрежите за наблюдение и контрол със специфично 

оборудване за защита при бедствия; изготвя схеми за предупреждение в 

случай на опасност и осигурява функционирането на средствата за 

предаване, аларми, предвидени; 

    ж) съхранява архивите техническите средства, машините и оборудването, 

което може да се използва в случай на специфична аварийна ситуация и ако е 

необходимо, предоставят на окръжния комитет / град Букурещ за извънредни 

ситуации необходимите данни; 

    з) изготвя и актуализира, според случая, плановете на апартаментите, 

комуналните мрежи и подземните пространства, използвани за защита на 



населението и ги представя на органите на инспектората за извънредни 

ситуации на окръга / на град Букурещ; 

    и) осигурява достъп до застрашените цели и извършва дейности и услуги 

от обществен интерес при специфични извънредни ситуации, на 

разположение на окръжните комитети / на град Букурещ. 

          Физическите лица имат следните задължения: 

    а) да научи методите на защита и правилата на поведение в случай на 

конкретнатa извънредна ситуация и да участва в дейностите, организирани, 

съгласно закона, за тази цел; 

    б) да участват в интервенционните действия, за които са поискани, и да 

спазват мерките и разпоредбите, установени от централните и местните 

власти, в случай на специфичната извънредна ситуация. 

           

          Да се декларира като зона, в която е деклариран аларменият статус или 

е установено аварийното състояние, се счита показателно, че параметрите, 

характеризиращи ситуацията, са достигнали / съществува опасност от 

достигане на стойностите, представени в таблица 1. 

 

          Таблица 1 - Критерии и минимални нива на тежест за деклариране 

като зона, в която се установява специфичната извънредна ситуация на ниво 

териториално-административна единица 

 
 

Параметри 

Нивa на тежест 

на специфичната извънредна ситуация 

Ограничено бедствие Сериозно бедствие 

Брой загубени човешки животи, 

изчезнали лица 

≤ 50 > 50 

Брой ранени ≤ 150 > 150 

Брой хора без дом ≤ 200 > 200 

Брой жилища, сериозно засегнати ≤ 1.000 > 1.000 

 

      *) ЗАБЕЛЕЖКА: 

      Когато е достигнато едно от посочените нива на тежест / съществува 

опасност от достигането му, комитетът от местната публична власт се 

активира, въз основа на която е възникнала конкретната извънредна ситуация 

и е приложен конкретният план за отбрана. 

     Ако възможностите на този комитет за управление на създадената 

ситуация са надвишени, окръжният комитет и - според случая - 

министерската комисия и националният комитет се активират. 

 

 



          3.8. План за отбрана в случай на специфичнатa извънредна  

                 ситуация, причинена от земетресения и / или свлачища 

          Отговорността за изготвянето на планове за отбрана е на Министерския 

комитет, съответно на префектите, кметовете и административните 

ръководители на икономическите оператори и публичните институции, 

неправителствените организации, отговарящи на структурите на 

националната система за управление на извънредни ситуации. 

          Плановете за отбрана се актуализират, когато е необходимо, в резултат 

на промените в областите / целите за които са изготвени. 

          Промените и актуализациите, актуализирани в плановете за отбрана, се 

съобщават на йерархично по-висшите структури на местната и централната 

публична администрация, в чиято област на компетентност са 

икономическите оператори, публичните институции и местностите. 

          Планът за отбрана на градския или общинския комитет 

          Планът за отбрана на градския или общинския комитет в случай на 

конкретни бедствия е раздел от плана за отбрана на ниво Oкръжен комитет 

и е съставен като синтез на плановете за отбрана, разработени на ниво: 

    а) икономически оператори, които управляват социално-икономическите 

области и мрежи от обществени услуги с национално значение и 

стратегически интерес, децентрализирани услуги от територията, 

икономически оператори, които представляват потенциални източници на 

риск, публични институции; 

    б) други юридически лица и икономически оператори и др .; 

    в) неправителствени организации. 

          Планът за отбрана на ниво сектор/ градски/ общински комитети 

представлява синтез на собствения план и плановете, изготвени от 

икономическите оператори и юридическите лица. 

          Съдържанието на отбранителния план ще бъде адаптирано в 

зависимост от големината и градските и социално-икономическите 

характеристики на местността, с конкретни подробности относно:  

    • дефиниране, идентифициране и анализ на значителнитe земетресения,  

като се вземат предвид основните и вторичните случайности, местните 

условия и др .;    

    • идентификация и инвентаризация на експонираните елементи - 

категории, брой, специфични уязвими места - критични дарения и източници 

с висок риск в контекста на типа анализирана местност;  

    • установяване на основните и конюнктурните предположения относно 

топологията и връзките при създаванетo на отрицателните ефекти; 

    • определяне на веригите от събития с разрушителен потенциал, 

специфични за анализирания градски район; 



    • анализ на сценарии за съответното населено място, в конкретни хипотези, 

с анализ на прогнозните загуби в случай на земетресение; 

    • индикатори за характеризиране на загубите и последиците в зависимост 

от съотношението между загубите и капацитета на реакция, възстановяване и 

компенсация; 

    • заключения относно необходимото ниво на превантивните интервенции в 

местността; 

    • преглед и актуализиране на планата за отбрана въз основа на натрупания 

опит. 

 

          3.9. Съдържанието на Oперативния доклад 

     1. Mястото, датата и часа на бедствието; описателни елементи; 

     2. Ситуацията на мястото на събитието: 

- починали лица; 

- травматизирани лица: загуба на живот, ранени, изгорени, замърсени и т.н.; 

- лица в опасност / евакуирани / преместени; 

- засегнати жилища и пристройки: - унищожени; - повредени; 

- повърхност за проявление на бедствия: - окръга; - местност; 

- източници с висок риск; 

- cоциално-икономически цели; 

- земеделска земя; 

- положението на комуникационните пътища: повредени или унищожени 

национални, окръжни и комунални пътища, повредени или унищожени 

мостове, телекомуникационни линии и пренос на електричество, както и 

транспортните мрежи на енергийните оператори; 

- големи животни, които са мъртви или застрашени; 

- унищожаване на други стоки. 

     3. Силитe и средствата за намеса: 

- съществуващи; 

- изисквани от други окръзи.        

     4. Предприетитe спешни мерки;   

     5. Датата и часа на прехода от един етап на интервенционните операции 

към друг; 

     6. Искания на сили, материали, средства и вътрешна и международна 

техническа помощ; 

     7. Други данни и елементи във връзка с развитието на критичните 

ситуации, тяхната продължителност, предприети мерки: сили и средства, с 

които да се действа, получени резултати, брой на евакуираните лица и 

домакинства, мерки за настаняване, помощни средства за здравеопазване. 

 



      *) ЗАБЕЛЕЖКА: 

      Оперативните доклади се изпращат на всеки 12 до 12 часа от 

уведомяването за конкретната извънредна ситуация и винаги, когато 

ситуацията изисква. Докладите на местните комитети се предават на 

постоянните технически секретариати на окръжните комитети, съответно на 

комитета на гpaд Букурещ и от последния до Постоянния технически 

секретариат на Министерския комитет и до Постоянния технически 

секретариат на Националния комитет. 

          Рамковото съдържание на доклада за оценка на интервенцията 

     1. Mястото, датата и часа на конкретната извънредна ситуация;           

     2. Причината и обстоятелствата за настъпване на бедствието; кратко 

описание на еволюцията му; 

     3. Последиците от бедствието:  

- загуба на човешки живот; 

- засегнати къщи и пристройки: разрушени и / или повредени: количествени и  

стойностни щети; 

- засегнати социално-икономически цели: количествени и стойностни щети; 

- мъртви животни / птици - количествени и стойностни щети;     

- засегнати земеделски земи - количествени и стойностни щети и др., 

съобщаване на следното:    

     • човешки жертви;     

     • засегнати местности; 

     • засегнати жилища: числено и по стойност, общо, от които: 

          - броя и стойността на разрушените жилища; 

          - броя и стойността на повредените жилища; 

          - брой и стойност на унищожените / повредени пристройки; 

     • засегнати хектари и селскостопански стоки - количествени и стойностни 

щети;     

     • мъртви животни и птици: количествени и стойностни щети; 

     • засегнати социално-икономически цели: количествени и стойностни 

щети; 

     • напълно засегнати пътища, от които: 

          - национални пътища: км, количествени и стойностни щети; 

          - окръжни пътища: км, количествени и стойностни щети; 

          - общински пътища: км, количествени и стойностни щети;  

          - горски пътища: км, количествени и стойностни щети; 

          - мостове, малки мостове: количествени и стойностни щети; 

     • засегнати железници: числено и по стойност, - общо, от които: 

          - повредени: км, количествени и стойностни щети; 

          - унищожени: км, количествени и стойностни щети; 



     • електрически мрежи: численo и по стойност, - общо, от които: 

          - повредени: км, количествени и стойностни щети; 

          - унищожени: км, количествени и стойностни щети; 

     • телефонни мрежи: численo и по стойност, - общо, от които: 

          - повредени: км, количествени и стойностни щети; 

          - унищожени: км, количествени и стойностни щети; 

     • водоснабдителни мрежи: численo и по стойност, - общо, от които: 

          - повредени: км, количествени и стойностни щети; 

          - унищожени: км, количествени и стойностни щети; 

     • газоснабдителни мрежи: численo и по стойност, - общо, от които: 

          - повредени: км, количествени и стойностни щети; 

          - унищожени: км, количествени и стойностни щети; 

     • други щети.       

     4. Oрганизиране и провеждане на оперативните интервенционни действия 

на етапи на интервенцията;   

     5. Hачина на действие на технико-административното управление на 

икономическите оператори и институции, както и на населението, въз основа 

на получените предупреждения и във връзка с разпоредбите на плановете за 

отбрана и специфичните разпоредби; 

     6. Предложения за подобряване на отбранителната дейност, - превантивни 

действия и мерки - във връзка с функционирането на информационната 

система за вземане на решения, начина на реагиране на участващите органи и 

институции, отноcнo на ситуацията с ресурсите, жизнеспособността на 

съставените планове и наредбите относно защитата и намесата в случай на 

конкретна извънредна ситуация. 

      *) ЗАБЕЛЕЖКА: 

      Синтезните доклади се подготвят от окръжните комитети, съответно на 

градския съвет в Букурещ, въз основа на констатациите и се валидират от 

префектите и президенти на местните съвети, съответно от Генералния съвет 

на Букурещ. Синтезните доклади се предават в рамките на 20 дни след 

бедствието, настъпило на Министерския комитет. 

      Министерският комитет изпраща обобщени доклади за всички засегнати 

райони в срок от 30 дни до Националния комитет. 

 

          Оценка на сеизмичния риск от нашата страна през 20-ти век 

          Таблицата по-долу предоставя оценка на сеизмичния риск през 

миналия век, който включва загуби от човешки животи и наранявания на 

хора, икономически загуби, щети и щети върху изградения фонд: 

    

 



           
 Дата  Bреме Mагнитуд Загуби на човешкия 

живот / Ранени 

Засегнати работи, икономически 

загуби 

1  

10/11/1940 

 

01:39 

 

7.4 

 

около 500 загинали, 

много ранени 

Cериозни щети на нискоетажни сгради, 

особено в епицентралната област; 

Bисоки модерни сгради, повредени; еднa 

се разби в Букурещ (Блок Карлтън); 

Oколо 10 милиона долара 

2  

 

04/03/1977 

 

 

19:21 

 

 

7.2 

 

 

1570 загинали,  

около 11300 ранени 

28 сгради отпреди 1940 г. се срутиха в 

Букурещ; 1 модерна сграда след 1940 г., 

разрушена; 2 жилищни сгради след 1940 

г., частично срутени; 32 900 жилища са 

повредени в Югоизточна Румъния и  

35 000 семейства останаха без дом;  

> 2 х 10 милиарда долара 

3 30/08/1986 21:28 7.0  Oколо 55 000 повредени сгради 

4 30/05/1990 10:40 6.7  Tежко увреждане в епицентралната 

област 

5 31/05/1990 00:17 6.1  Умерени щети, съчетани с щетите, 

причинени от предишното земетресение 

 

   Фигура № 1 - Оценка на социално-икономическите щети и загуби, причинени от   

                            земетресенията през века. XX на територията на Румъния  

 

          3.10. Съображения относно земетресението от 4 март 1977 г. в  

                   крепостта Бание 

          Най-важният от сеизмогенните региони на Румъния е Вранча; в района, 

разположен в ориенталските Карпати в Курбура, се наблюдават най-честите 

земетресения в Румъния, които са земетресения с дълбока епидемия, с най-

голяма степен и с разрушителни ефекти, проявени в много големи райони. По 

принцип зоната на Вранча е отговорна за над 90% от общите земетресения, 

произведени в Румъния, освобождавайки над 95% от сеизмичната енергия. 

Вранча е сеизмична зона с почти постоянна активност, генерираща 

многобройни земетресения повече или по-малко мощни, всеки век. Тази 

сеизмична активност се определя от факта, че Вранча е в контакт с няколко 

тектонски плочи или подпластини, литосферни блокове, чиято динамика е 

изключително сложна. 

          Петък, 4 март 1977 г. Пълнолуние. Пролетта почука на вратата. Вече се 

появиха пъпките на дърветата. По телевизията - българският филм “Сладко и 

горчиво”. Президентът Николае Чаушеску, който е в Нигерия, присъства на 

официалната вечеря, дадена от африканския президент. Нищо не е 

предвидило бедствиетo, която щеше да нахлуе над Румъния. 

          В 21.22 ч. земетресението с магнитуд 7,2 градуса по скалата на Рихтер 

удари страната ни. Насилието му е регистрирано както вертикално, така и 

хоризонтално, в посока север-юг и изток-запад. Епицентърът беше в района 

на Вранча, на дълбочина около 110 км, равнината, в която се срутиха 



слоевете, беше около 60 °. Всички сеизмични станции по земното кълбо, по 

време на приема, забелязаха земетресението, първото, което улавя, обработва 

и анализира информацията, получена от земетресението, като тази е от 

Голдън - Колорадо (САЩ). Разрушителната енергия, освободена от 

земетресението, беше равна на тази, излъчена от десет атомни бомби от типа, 

хвърлени над Хирошима!  

          Между 40-55 секунди ужас! Стените се срутиха, прозорците се 

счупиха, огънят избухна! Някои се втурнаха към стълбите или към изходите; 

други бяха в капан в къщата, парализирани от страх. Същият страх, който 

подтикна другите да се хвърлят горе. Има дори случаи на жени, които са 

родили преждевременно. 

          Президентът Николае Чаушеску бе незабавно информиран за 

земетресението. Гала банкетът беше прекъснат няколко минути по-късно. 

Информацията, която първоначално стигна до него, говореше за 10-градусов 

катаклизъм и за тоталното унищожение на Букурещ. Установявайки връзката 

със страната, президентът Николае Чаушеску поиска информация, установи 

състоянието на необходимост на територията на Румъния и представи 

признания за изпълнение на основната цел, да извади хората от развалините. 

За 20 минути Румъния успя да се мобилизира и организира извеждането на 

жертвите от развалините, без да спира за няколко дни. На следващия ден в 

8.15 минути самолет, превозващ семействотo Чаушеску, и останалата част от 

делегацията, кацнаха на летището в Отопени. Неговата намеса беше от 

съществено значение в следващите дни.  Нещо повече, от 5 март той 

разпореди участието на армията в спасителни операции и почистване на 

земите и артериите от срутените развалини. 

          На следващия ден, 5 март, в страната е издадено изявление, в което са 

записани 550 сгради в тежко състояние и са оценени 30 загинали и 300 

ранени. Цифрите за повредени сгради рязко се повишиха през следващите 

дни. Следващите данни отразяват истинското измерение на бедствието, както 

в деветте окръга, засегнати от земетресението, така и в Крайова и нейния 

окръг (Олт). Окончателната статистика сочи, че в Долж са повредени над  

40 000 сгради от стария жилищен фонд, 537 от тях се сриват. Само 28 

жилищни блока с повече от четири етажа претърпяха големи щети. Cа 

регистрирани 41 загинали и 812 ранени. Някои от тези жертви са 

регистрирани в сладкарската фабрика на 1 май (сега е Йон Антонеску), 

модерна сграда с четири етажа и големи работни помещения. Там загинаха 

10 души, а други 40 бяха ранени поради създадената паника и агломерацията 

по стълбите, където парапетите се провалиха. Самата сграда на фабриката не 

претърпя сериозни щети. 



          В Крайова те бяха силно повредени Университетския дворец, колежът 

Николае Балческу (Карол I), дворец Палас, хотел Букурещ на кръстовището 

на ул. Унири с ул. Григоре Преотеаса (ул. Свети Думитру), Музей на 

изкуствата (дворец Жан Михаил), исторически музей (бивше училище 

Мадона Дуду, построено през 1905 г., но консолидирано между 2008-2009 г.), 

окръжна библиотека "Аман", гимназия "Братя Бузещи", Механичният 

факултет (бивша гимназия Стефан Велован), седалището на адвокатската 

колегия на ул. Михай Витеaзул, Окръжен съд (бивша къща на Глоговеану), 

Куклен театър, но и много други щабове на държавнитe звена със седалища в 

стари сгради преди Втората световна война. Те нанесоха сериозни и 

икономически непоправими щети на почти всички сгради на Калея Унири, 

между площад на префектура и ул. Когалничану , почти всички сгради на ул. 

Максим Горки (ул. Мадона Дуду), много сгради по бившите улици Липскани, 

Лаховари, Бузещи и като цяло повечето сгради в стария търговски център на 

града, но и от покрайнините.  

          Щетите се усещат в целия град, но те са отстранени през 1977-1978 

година. Такава бързане беше отпечатана за ремонтните дейности, че повечето 

бяха извършени много лошо и с цел бързо покриване на видимите рани по 

стените и конструкциите на сградите. Желанието на властите беше да скрият 

възможно най-бързо последствията от бедствието, за да задоволят желанието 

на държавния глава, без да мислят за опасността от перспективата. Най-често 

използваният метод беше да се връзват стените със стоманени сухожилия с 

плочи и гайки в краищата. Тези сухожилия няма да могат да се справят с 

други големи усилия от стените, в случай на друго голямо земетресение.  

          Най-добре се съпротивляваха жилищните блокове, изградени при 

комунистическия режим, особено тези, изградени от сглобяем бетон (стени, 

тавани, стълби и др.), и особено сглобяеми помещения, тоест тези с 

сглобяеми помещения напълно индустриално. Много от 8-етажните върхове 

претърпяха структурни "разкъсвания" на нивата на два или три етажа, 

оставяйки бетонното желязо в армировките видими. Средствата за защита 

бяха ограничени до прилагането на прости бетонни ръкави. Много по-къси 

блокове обаче трябваше да пострадат, но ремонтите бяха ограничени до 

покрития с нова мазилка и боя.  

          Въпреки че на 04.03.1977 г. има много сериозни щети и влошаване на 

църквите и други места за поклонение, по времето на земетресението те по 

принцип не са били заети от вярващи. Но потенциалът да засегне големите 

маси от хоратa съществува, така че е интересно да се види как се нанасят 

щетите. Както е известно, църквите винаги са били категория сгради, които 

са пострадали много от земетресението, чрез техния начин на изграждане и 

от техния специфичен обем, чрез покриване на отворите с арки и сводове, 



които създават тяги в стените и високите кули, които представляват важни 

маси, които могат да навлизат в вибрации, независимо от останалата част от 

конструкцията.  

          В Крайова кулата на Католическата и Лутеранската Църква падна, а 

църквата на улица Брестей се срути. Всъщност всички църкви претърпяха 

повече или по-малко щети, но всичко беше покрито с мазилки и бои. Раните 

бяха скрити и опасни. Никой в комунистическото ръководство на града не се 

интересуваше от щетите на църквата.  

 

 
          УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА  

 

     Относно установяването на състоянието на необходимост на територията на 

Социалистическа pепублика Румъния (...) 

     Съгласно чл. 75, точка 13 от Конституцията на Социалистическата pепублика 

Румъния, президентът на Социалистическата pепублика Румъния, върховният 

главнокомандващ на въоръжените сили 

     ПОСТАНОВИ: 

     Чл. 1 - Състоянието на необходимост е установено на цялата територия на 

Социалистическа република Румъния. 

     Чл. 2 - Всички активисти на партията и държавата, на масовите и обществените 

организации се мобилизират в централата на партията и държавните органи и в 

средата на работниците, да участва с пълна сила в действия, свързани с отстраняване 

на последиците от земетресението. 

     Чл. 3 - Всички звена на въоръжените сили, звена на МВР, групите за патриотична 

охрана са сигнализирани да предоставят необходимата помощ на населението и на 

икономическите и социалните единици, засегнати от земетресението. 

     Чл. 4 - Подразделенията на Министерството на вътрешните работи и на 

Министерството на транспорта и далекосъобщенията ще предприемат спешни мерки 

за незабавното въвеждане в експлоатация на цялата транспортна и 

телекомуникационна мрежа. (...) 

     Чл. 6 - Министерствата и народните съвети незабавно ще предприемат мерки за 

осигуряване на непрекъснато снабдяване на населението с вода, хляб и други хранителни 

продукти от първа необходимост. (...) 

     Чл. 9 - Всички социалистически звена в районите, засегнати от земетресението, са 

длъжни да предприемат незабавни мерки за спасяване на стоките, за възстановяване на 

дейността в най-кратки срокове и нормалното развитие на производствения процес. 

     Чл.10 - Цялото работещо население е длъжно да участва във всички организирани 

действия за отстраняване на последствията от земетресението. (...) 

       
     Николае Чаушеску, президент на Социалистическата република Румъния, върховен 

главнокомандващ на въоръжените сили на Социалистическа република Румъния      

           

 



          Истината е, че след пристигането на президента в страната всичко 

започна да се движи нащрек, дисциплинирано и импулсивно. Диктаторският 

му авторитет имаше благоприятен характер. Решенията бяха изпълнени, а не 

коментирани. Той е претърпял постоянни усилия от целия държавен и 

партиен апарат, както и от армията и вътрешните войски. В следващите две 

години на всички икономически звена на държавата е възложена 

отговорността за саниране на някои държавни недвижими имоти, използвани 

като жилища. Ремонтът трябваше да се извърши със собствени средства на 

стопанските единици, без да се уреждат разходите от държавата. Разбира се, 

действията се провеждаха от местните партии и държавни органи след 

предварително зададена програма, но това не предотврати грубата кражба на 

материали или работата с лошо качество в повечето случаи. Повечето от 

дейностите по саниране и укрепване бяха извършени без участието на нито 

един експерт в строителството, но според опита на работниците, изпратени 

от отговорните звена. Всички складови материали получиха задачата да 

работят безпроблемно с населението при набавянето на материали, факт, 

който преди това е бил засегнат от различни ограничения. На държавните 

предприятия беше разрешено да продават материали, достъпни за физически 

лица, друг факт, по-рано забранен. 

          Трябва да се добави, че държавната застрахователна институция, 

съкратена AДAC, предоставя само ограничени компенсации и дори насмешка 

за граждани с частни домове. Например, в случая с къщата в ул. Валтер 

Маречинеану № 1, саниращите работи струват около 49 000 лея, а AДAC 

отпуска само 9 000 лея. Сумата е установена от експерт по откриването преди 

началото на работата. В допълнение към изразходваната сума трябваше да се 

добавят сумите, изразходвани с работната сила, използвана безплатно и 

злоупотребяващо от работниците на дружеството (фактът не беше 

коментиран от никой в този период на необходимост). 

 

          3.11. Фукушима 

          Една от най-големите ядрени бедствия в историята е регистрирана през 

21 век през 2011 г. От тази злополука са минали повече от 2 години, но дори 

и така, човечеството все още изпитва страховити моменти от този период. 

Изненадващо е, че бедствието се е случило в епоха, когато технологията е 

предимство, държавата Япония, мястото, където се е случила трагедията, 

като е част от най-развитите в света.  

          Всичко започна на 11 март 2011 г. в 14:46 ч., когато беше регистрирано 

най-голямото земетресение в историята на Япония и второто на континента. 

Земетресението имаше епицентър в североизточната част на остров Хоншу, в 

района на Тохоку, с магнитуд 9,0 по скалата на Рихтер. Неговият хипоцентър 



е бил разположен на изток от брега на Тохоку, на дълбочина само 24, 4 км. В 

резултат на това за по-малко от час (15:36 ч.) цунами удари източното 

крайбрежие на Япония, вълните изскочиха на брега до 10 километра! Над 20 

000 души загинали / изчезнали, пристанища опустошени, градове унищожени 

- всичко това в резултат на бедствието. 

          Конкретен случай беше представен от атомната електроцентрала 

Фукушима Даичи, разположена на 250 километра от Токио, завършена през 

1976 г., с 6 работещи ядрени реактора. По време на аварията реактори 1, 2 и 3 

работеха с максимална мощност; останалите 3 реактора бяха подложени на 

технически преглед. Въпреки погрешния опит за използване на резервнитe 

електрически батерии, заради удара с вълните, реактор 1 беше първият 

неуспех поради отказ на охладителната система (при липса на охладителна 

система се появява рискът от прегряване на сърцевината с радиоактивен 

делящ се материал, което води до нейното топене и експлозии). Четири дни 

по-късно, на 15 март, властите пуснаха информация за нова експлозия, но 

този път в третия реактор, последван от пожар в реактор 4 (под технически 

преглед в момента на удара). Има много спекулации относно точния момент, 

в който е възникнала всяка експлозия на реактора, но е сигурно, че 

реакторните ядра 1, 3 и 4 почти напълно се стопят в рамките на първите 3 

дни след настъпването на земетресението. След две седмици трите реактора 

бяха стабилизирани, като температурата им спадна под 80 ° С към края на 

октомври, докато през декември беше обявено затварянето на реакторите. 

 

  

 
 

     Фигура 1. Реакторите 1, 3 и 4 (отдясно на ляво) бяха най-повредени         

http://greenly.ro/greenly.ro/wp-content/uploads/2013/08/800px-Fukushima_I_by_Digital_Globe_B.jpg


          Излизайки извън въвеждащите понятия, анализирайки сериозните 

последици от тази ядрена авария, втората най-лоша в историята на 

човечеството след тази в Чернобъл през 1986 г., могат да бъдат изброени 

поредица от събития, което разкрива опустошителната сила на природата и 

неспособността на хората да осигурят безопасно местообитание: 

     • Над 160 000 души са евакуирани от местността и околните райони 

поради високия риск от радиация; 

     • Над 20 000 души са загинали / изчезнали; 

     • Количеството радиоактивен цезий-137, освободен във въздуха след 

бедствието, е еквивалентно на това на 168 атомни бомби от типа от 

Хирошима (Радиоизотопът на цезий-137 има период на полуразпад от около 

30 години, като е много токсичен, опасен и експлозивен, и неговите изотопи 

са изложени на висок риск от изтичане на радиоактивни вещества); 

     • Фабрика за бои Мерк КгаА, водещият световен производител на бои, 

спря работа за половин година, водещи до икономически щети от над десетки 

милиарди в големи автомобилни компании като Форд, Крайслер, Ауди и 

БМВ (тъй като се намира само на 45 км от атомната централа, целият 

персонал на фабриката е евакуиран от съображения за сигурност поради риск 

от радиоактивно замърсяване); 

     • Първите биологични мутации са регистрирани след около една година в 

случай на пеперуди; те включват по-малки крила или липса на очи. 

Впоследствие бяха открити мутации на рибатa. 

     • Количеството стронций-90, идентифицирано в подземните води, както и 

в Тихия океан, около източното крайбрежие на Япония, е 900 000 бекерела на 

литър, тоест няколко хиляди пъти по-висока от максимално разрешената 

граница. 

     • Нивото на радиоактивен йод 131 в западната част на Тихия океан е 

надхвърлило допустимото от закона ограничение с над 7, 5 милиона! Като 

такъв риболовът е забранен на източното крайбрежие на Япония.  

     • Ядрената авария в Фукушима, заедно с Чернобил, беше класирана на 

ниво 7 по Cкалата за ядрена авария. 

          Този сериозен инцидент се усеща и днес. Въпреки настояването на 

японските власти да рестартират реакторите на Фукушима по икономически 

причини и изграждането на други реактори, по-голямата част от населението 

е против. Но този урок беше достатъчен за човечеството? Необходимо ли е за 

други природни / антропни бедствия допълнително да се постави под въпрос 

случайност от човешката еволюция?  

 

 

 



          ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА АНТИЗИЗИЗМИЧЕСКА ЗАЩИТА В   

                                    СЛУЧАЙ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

          Тъй като сеизмичното движение е непредсказуемо събитие, което 

обикновено се случва изненадващо, важна роля е да се обучат всички хора на 

правилата на поведение, специфични за тази ситуация. Поради дългия период 

на възстановяване на земетресениятa с висока магнитуда, възприемането на 

сеизмичния риск намалява, което може да се прояви чрез пренебрегване на 

адекватно образование и информация относно подобни ситуации. Днес, 4 

март пр.н.е., се навършват 37 години, откакто населението на Румъния бе 

разтърсено от мощното земетресение от 7,5 градуса по скалата на Рихтер, 

което се случи през 1977 г. Така припомняме на гражданите основните 

правила на поведение преди, по време и след земетресение. 

          1. Какво трябва да направите предварително, за да предотвратите   

             повреда и нараняване при земетресение? 

          Тези препоръки са адресирани главно към учителите, ръководството и 

технически-административния персонал от институциите, да се 

материализира в разпределените задачи на съдебната служба. Полезно е 

обаче учениците, студентите и останалото население да знаят целта на 

различните предприети мерки, да разберат значението на антисеизмичната 

защита и да участват в някои от тях: 

➢ Определете мебели и тежки предмети, които висят над бюра, маси,  

легла, места за циркулация, които могат да паднат върху тях, заменете ги с 

по-леки, закрепете ги срещу откъсване или ги преместете, така че да не 

застрашават живота или целостта ви в случай на трептения или падания 

(тежки лампи, картини, огледала, вази, аквариуми, учебни материали, 

компютри, шкафове, рафтове, рафтове и др.); 

➢ Закрепете между тях тежки, тънки, насложени и високи мебели, като 

закрепите стена, масивна греда, особено на горните етажи и на места, където 

децата обикновено са претъпкани; 

➢ Поставете цялото тежко оборудване на колелата, така че да не се 

намират в близост до изходите от помещения или коридори, за да не ги 

блокират от премествания, до земетресения; 

➢ Поставете крехките и ценни предмети на по-ниско и безопасно място и  

големите съдове за химикали и горива в шкафове, където те не могат да 

бъдат преобърнати, в помещения, където няма пожарна опасност; 

➢ Ограничете преместването на голямо техническо и комунално  

оборудване, така че в случай на земетресение връзките да не претърпят 

повреди и да се отдели газ, или да изтича горива, вода, химикали и т.н. 

➢ Проверявайте редовно таваните, моста, покрива, балконите, корнизите,  



петите, терасата и покритието, така че при земетресенията да не падат тухли, 

шперплат, мазилка, орнаменти, плочки, градинари на входовете, улици или 

съседи; 

➢ Продължете по подобен начин с елементите, които могат да паднат от  

съседната сграда; 

➢ Консултирайте се със специалист по устойчиви конструкции относно  

вида и състоянието на неструктурните преградни стени, за да не се хващат 

тежки предмети; 

➢ Препоръчително е да имате в общите пожарогасители, разположени на  

известни и достъпни места, в близост до потенциални източници на пожар и 

да знаете как да ги използвате; 

➢ Полезно е да се съхраняват на известно място специален резерв от  

сушени и консервирани храни, питейна вода, аптечка с лекарства, фенери, 

радио и батерии, които могат да се използват в случай на авария и 

прекъсване на захранването. за 3 дни; 

➢ Осигурете вратите на шкафовете с ефективни брави за трептения, така  

че съхранените съдове да не причиняват злополуки; 

➢ Запомнете местоположението на превключвателите, предпазителите,  

общите и локалните клапани за електричество, вода и газ и начина им на 

работа, така че, ако е необходимо, след земетресението, можете да вземете 

някои минимални мерки за реагиране при извънредни ситуации. 

Поддържайте подходящите комплекти инструменти; 

➢ Научете за изпълнението на законовите задължения на собствениците  

на сгради относно: 

- оценка на настоящата антисеизмична устойчивост на строителната 

конструкция; 

- необходимите ремонти и укрепвания; 

- проектиране и изпълнение на необходимите работи; 

- застраховка за сеизмични повреди, необходими форми и такси. 

➢ Не забравяйте, че времето действа и върху сгради, проектирани и  

изпълнени, за да издържат на земетресения и че животът ви зависи от 

предприетите мерки!  

➢ Обръщайте се само към разрешените за тази цел институции, като  

спазвате законовите разпоредби и срокове, особено ако при предишните 

земетресения структурата на сградата е проявила недостатъци или 

чувствителност; 

➢ Докладвайте на законодателите и настоявайте за предприемане на  

мерките за контрол, поддръжка и ремонт, за да се спре деградацията на някои 

основи, стени, покриви, токчета, корнизи, комини, ремонт и закрепване с 

лагери; 



➢ Препоръчайте на учителите, служителите и учениците да запомнят  

особеностите на местността, квартала и околностите на къщата, като се 

вземат предвид възможните опасности, описани в следното: 

- Падането на някои неструктурни конструктивни елементи (стени, тухли, 

шпакловка, шперплат, орнаменти, комини, корнизи, парапети); 

- Счупването и падането на прозорци, особено във високите сгради; 

- Падането на предмети, мебели, и т.н.; 

- Падането на някои стълбове и електрически линии; 

- Пожари в резултат на късо съединение, счупени газопроводи, преобръщане 

на инсталации за отопление и др.; 

- Свлачища, лавини в планинския район, втечняване на пясъчни земи. 

➢ Свикнете да мислите за защита и когато сте в друга ситуация  

(празници, други населени места, шоу програми, посещения и т.н.); 

➢ Обсъдете с всички членове на семейството относно процедурата,  

използвана в случай на земетресение. Вижте брошурите за антисеизмична 

защита в различни ситуации; 

➢ Обяснете предварително на възрастнитe и непълнолетни условията за  

самозащита в случай на земетресение и препоръчайте периодичното, 

разпоредено упражняване на такива мерки в образователните пространства; 

➢ За да се гарантира контрола и авторитета на отговорните учители, ще  

бъде избран най-подходящият начин за всяка възрастова категория, според 

случая. Например, учениците могат да бъдат помолени да извършват 

самозащита под пейката / масата, а учителят ще застане под устойчив 

конструктивен елемент (греда, рамка на вратата), да контролират визуално и 

чрез съвети.  

➢ Обяснете предварително на възрастни и непълнолетни, че в специални  

случаи сградата може да бъде евакуирана след силно земетресение, но това 

ще стане тихо, подреден, без струпване и само на разположение на 

определените от ръководството, след проверка на изходните маршрути; 

➢ Периодично изпълнявайте контролирани упражнения за евакуация от  

различни пространства, в съответствие с препоръките на органите на 

гражданската защита или тези за предотвратяване и гасене на пожари. 

          2. Какво трябва да направите по време на мощно земетресение?       

          Тези препоръки се отнасят до множество ситуации, които често могат 

да бъдат открити както в образователна сграда, така и в изградена среда, по 

време на ежедневни пътувания или на обществени места. Потребителите на 

тези препоръки може да са срещу деца или възрастни.  

➢ Запазете спокойствие, не се паникьосвайте, успокоявайте другите,  

защитавайте децата, възрастните хора и жените. Не се плашете от околните 

шумове; 



➢ Предотвратете тенденцията да напускате класната стая, лабораторията,  

къщата и т.н., защото намалената продължителност на началната сеизмична 

фаза ще предизвика силната фаза на движението да изненада групите хора по 

стълбите, в агломерация и паника, което ще доведе до нежелани инциденти; 

➢ Ако сте пред сградатa, стойте далеч от нея, пазете се от мазилки, тухли,  

кошници, парапети, корнизи, прозорци, които обикновено могат да се срутят 

на улицата; 

➢ Ако сте вътре, стойте там, далеч от непромокаемите прозорци,  

застанете към центъра на сградата, близо до здрава структурна стена; 

➢ Защитете се под греда, здрава рамка на врата, бюро, маса и децата под  

пейките в клас или маси, които са достатъчно устойчиви, за да предотвратят 

падане на лампи, предмети, припокриващи се мебели, декоративни мазилки; 

➢ Консултирайте се предварително, доколкото е възможно, със  

специалист по устойчиви структури, за да знаете какви са устойчивите 

елементи; 

➢ Застанете с дланите на пода или дръжте ръцете с крачето на масата  

или рамката на вратата, за да осигурите стабилност. При липса на такива 

възможности можете да се предпазите да стоите на пода в близост до солидна 

стена, приклекнали на колене и лакти, с лице надолу: с дланите заедно ще 

предпазите главата (шията), а предмишниците отстрани, лицето; 

➢ Преподавателите ще посочат на учениците възможността и правилния  

начин за прилагане на тези мерки и ще вдъхнат увереност в ефективността на 

самозащитата; 

➢ Затворете източниците на огън възможно най-бързо и ако той се е  

запалил, намесете се веднага след преминаването на силния шок; 

➢ Ако сте в сервиз, незабавно приложете, според случая, защитните  

мерки, специфични за вашето място на дейност; 

➢ Не бягайте на вратата, не скачайте на прозореца, не бягайте по  

стълбите, не използвайте асансьора. Отворете вратата отвън, за да не я 

заключите. Избягвайте струпването; 

➢ Не бягайте на улицата, движете се спокойно на открито и безопасно 

място, избягвайте склоновете, откъдето могат да паднат скалите или от 

мястото, където могат да възникнат свлачища; 

➢ Ако земетресението ви изненада в колата, спрете колкото се може по- 

бързо на открито място, избягвайки сгради твърде близо до улицата, отвъд 

мостовете, проходите, въздушните електропроводи и вътрешните станции. 

Пазете се от паднали електрически проводници; 

➢ Ако сте в обществен транспорт или влак, останете на мястото си,  

докато сеизмичното движение приключи. Hе е препоръчително да се бутате 

надолу или да чупите прозорците.  



➢ В метрото запазвайте спокойствие и се вслушвайте в препоръките на  

влаковия персонал, ако той е спрял между гарите в тунела, без да излиза от 

вагоните; 

➢ Ако сте на обществено място с тълпи от хора (театър, кино, църква,  

стадион, заседателна зала), не бързайте към изхода; бутаница причинява 

повече жертви от земетресението. Останете спокойни и отпуснете съседите 

си подред. 

          3. Какво трябва да направите след силно земетресение?  

          Тези препоръки се отнасят до особено важни действия за 

възстановяване на нормалното след сеизмичното въздействие чрез 

сътрудничество на всички участващи. Значението на възможно най-бързото 

връщане към предишната ситуация се подчертава и от необходимостта да се 

използват в някои случаи жилищни помещения или училища като центрове 

за оказването на първа помощ, евакуация-временно настаняване за други 

лица, ако има съседни райони, силно засегнати от земетресението.  

➢ Не излизайте веднага от мястото, където се намирате. Оказвайте първа  

помощ на засегнатите от земетресението. Успокойте уплашените хора и 

особено по-големите деца; 

➢ Помогнете на пострадалите или хванати в капан под мебели, под  

предмети или леки елементи на паднали сгради, да се освободят. Внимание! 

Не движете сериозно раните (ако не са непосредствено застрашени от по-

нататъшно нараняване от други причини), до получаване на квалифицирана 

здравно-медицинска помощ. Помогнете им веднага. Почистете пътищатa от 

стъклените парчета или токсични вещества, разсипани химикали, храна и др. 

➢ Погрижете се за безопасността на децата, болните, старите хора,  

уверете ги, осигурявайки им подходящо облекло и обувки за сезона, за 

възможна евакуация на сградата за определен период, от няколко часа до 

няколко дни; 

➢ Използвайте телефона само за спасителни обаждания, пожарникари  

или органи с официални задачи по отношение на постсеизмичната 

интервенция в обосновани случаи, за да не блокирате необходимите вериги 

за други действия; 

➢ Слушайте само съобщенията на официалните радио- и телевизионни  

станции и препоръките за незабавни действия на законодателните органи; 

➢ Проверете състоянието на електрически, газови, водоснабдителни,  

канализационни системи, визуално проверете и състоянието на сградата 

вътре; 

➢ В случай на открити неизправности, затворете местната или общата  

доставка и незабавно обявете специализираната интервенционна институция. 



Не използвайте открит огън, докато не проверите за течове на газ. За тази цел 

не използвайте кибрит или запалки; 

➢ Оставете сградата спокойно само след земетресението, без да вземате  

ненужни неща със себе си; първо проверете стълбата и пътя към изхода; 

➢ При всякакви случайности предотвратявайте нараняванията,  

причинени от падането на мазилка, тухла и др. на изхода на сградата, 

използвайки защитен шлем или, ако това не е така, стол (табуретка) или друг 

защитен предмет (чанта, раница, дебели книги); 

➢ Ако на изхода срещнете заключени врати, действайте без паника, за да  

oтключите. Ако не успеете да направите това, спокойно разбийте прозореца, 

като използвате стол, ваза и т.н.; 

➢ Избягвайте силно повредени сгради, с изключение на някои случаи на  

помощ или спасяване, които трябва да бъдат предприети с минимум мерки за 

сигурност и без излишни рискове. Избягвайте да се бъркате с престъпниците, 

които влизаха в подобни сгради. Hе претрупвайте безполезно зоните на 

бедствия. Преместете се на открито и безопасно място (парк, стадион и т.н.). 

➢ Бъдете подготвени психически и физически за евентуални сътресения  

след първото сеизмично движение (реплики), но имайте предвид, че това се 

случва естествено, в рамките на часове или през дни, седмици или месеци. В 

малък брой случаи последващият шок е по-силен от първия; 

➢ За земетресенията във Вранча специалистите ще могат да оценят  

сравнително бързо въз основа на регистрацията на съответното движение, 

ако консумираната енергия показва силно събитие с определена степен и ще 

бъдете информирани. Oбаче е трудно да се оцени вероятностно дали 

предполагаемата неконсумирана енергия впоследствие ще бъде освободена 

внезапно или постепенно и в каква последователност във времевата област. 

➢ Слушайте преди всичко оценката на румънските сеизмолози, които са  

добре запознати с дейността на огнището във Вранча, които ще бъдат 

предадени достатъчно бързо чрез националните медии и следва да се считат 

за единствените достоверни източници на информация; 

➢ В райони, които могат да бъдат засегнати от местните земетресения,  

по-малки земетресения понякога могат да възникнат през определен период 

от време след основния шок, след което, като правило, сеизмичната 

активност се намалява; 

➢ След като напуснете правилно сградата, потърсете точна информация  

за интензивността на движението и неговите ефекти и проверете първо навън, 

а след това - с повишено внимание - и вътре, обикновено деня, състоянието 

на структурата и други елементи и предмети, които биха могли да причинят 

нараняване при падането им.  

 



➢ Не се вслушвайте в съветите на така наречените неизвестни  

специалисти, които се появяват с определена цел; 

➢ Присъствието на специалист в структурите на съпротива, в чиято  

компетентност няма да се съмнявате, може да намали някои несигурности в 

този контекст и може да служи като водач при визуалния анализ на сградата 

и при окончателното решение за евакуация или връщане; 

➢ Разберете как трябва да продължите да регистрирате по закон пълните  

щети (структурни и неструктурирани), причинени от земетресението, за да се 

компенсира чрез застрахователната система, включително за оценка от 

специалистите на постсеизмичното състояние на структурата на сградата и 

операциите по проектиране и изпълнение на ремонта или укрепването; 

➢ Не трябва да давате слуховете да вярват в случайността на сеизмичните  

реплики и техните последствия, трябва да слушате радио и телевизионни 

станции, да използвате само информацията и препоръките, предадени 

официално,  получени директно от вас, а не от това, което чувате; 

Подкрепете вашите състезание следсеизмичните интервенционни 

организации, за анализ на състоянието на строежите и за други дейности, 

предприети от органите на закона; 

➢ Опитът от предишните земетресения показа, че е полезно да имате  

необходимите знания, за да оцелеете, докато спасителните екипи не се 

намесят в екстремна ситуация, в който например бихте се хванали под 

някакви развалини, преобърнати мебели или в заключена стая 

(пространство), като заключите врати или други причини;  

➢ На първо място трябва да сте спокойни, да успокоите потресените, да  

не допускате панически реакции, да оказвате първа помощ на пострадалите, 

и ако вие или друг човек от групата имате възможност да се движите, 

направете малък план за спасяване. 

➢ Отключване на пътя за достъп може да се опита само ако ситуацията не  

се влоши (например чрез преместване на развалините или мебелите). 

Класически начин за комуникация с тези отвън е да се удря през равни 

интервали с силен предмет в съседни тръби или в стените на заграждението, 

и ако сте установили словесен контрол, предоставете необходимата 

информация и поискайте необходимата първа помощ; 

➢ Преди евакуация дайте предимство на пострадалите или децата,  

възрастните хора, жените и се вслушайте в препоръките на спасителите; 

➢ Не се тревожете за продължителността до спасяването, защото при  

такива условия човешкото тяло мобилизира неочакваните си ресурси, за да 

премине през критичен период. Това обяснява продължителността на 

стотици часове на съпротива на някои крехки хора, при условия на блокада 

по време на земетресението, регистрирано в нашата страна през 1977 г. 



          4. Управление на извънредни ситуации, породени от пожар 

 

          Противопожарната защита представлява интегрираният набор от 

специфични дейности, мерки и организационни, технически, оперативни, 

хуманитарни и обществени информационни задачи, планирани, 

организирани и провеждани съгласно този закон, с цел предотвратяване и 

намаляване на рисковете от производство на пожар и осигуряване на 

оперативнатa намеса за ограничаване и гасене на пожарите, с цел евакуация, 

спасяване и защита на застрашените лица, защита на стоките и околната 

среда от въздействието на извънредни ситуации, причинени от пожари. 

           Опасността от пожар е най-често срещаният риск, който се 

проявява на националната територия, производството му представлява 

специална извънредна ситуация, феномен, засягащ важни области от 

дейността на икономическия и социален живот, като строежи, инсталации, 

съоръжения, гори, транспортни средства, селскостопански култури и др. В 

резултат на това пожарната безопасност е била и ще бъде основна грижа за 

всяка общност. 

          Пожарната безопасност се определя като управление на специфични 

рискове от пожар на всички нива, чрез предотвратяване на пожари, защита на 

населението от техните ефекти и оптимизиране на интервенцията. 

Понастоящем тя представлява съществено изискване за проектиране на 

конструкции, като огънят е определящият фактор при оразмеряването на 

конструкции от изключително и специално значение. Техническият подход 

за пожарна безопасност е да се прилагат специфични технически принципи и 

методи за изчисление, да оцени минималното ниво на защита и да проектира 

и изчисли необходимите мерки за сигурност, те са включени в специфични 

регламенти - установени на европейско ниво от Директивата за строителните 

продукти – и в следващите документи, главно решенията на Европейската 

комисия относно еврокласовете на реакция на пожар и устойчивост на пожар, 

регламенти, вече приети в националното законодателство. 

          Пожарът се счита за риск от малка тежест, но честотата на 

проявлението му дава кумулативен ефект. От статистическите анализи 

следва, че у нас делът над 75% е представен от пожарите в гражданските 

домакинства. Въпреки че - по отношение на населението - броят на пожарите 

е най-малък в Европа, в Румъния има средно годишно над 200 души, 

загинали при пожари поради тяхната небрежност. Тази реалност ясно показва 

липсата на култура на сигурност в значителен сегмент от населението, 

особено в районитe с висока степен на бедност.  

          Защитата срещу пожаритe е дейност от обществен, национален интерес 

постоянна, в която при условията на този закон органите на централната и 



местната публична администрация, както и всички физически и юридически 

лица, разположени на територията на Румъния, са задължени да участват.  

          Координирането, контрола и предоставянето на специализираната 

техническа помощ в областта на противопожарната отбрана се осигурява от 

Министерството на вътрешните работи, на централно ниво чрез Генералния 

инспектоpaт за извънредни ситуации, и на местно ниво чрез окръжните 

инспекторати за извънредни ситуации и на гpaд Букурещ. 

          Управлението на извънредните ситуации, причинени от пожари, се 

осигурява чрез компонентите на Националната система за управление на 

извънредните ситуации. 

          Властите на местната публична администрация осигуряват прилагането 

на мерките относно дейностите по отбрана срещу пожарите, включени в 

плановете за анализ и покритие на риска, които са изготвени на ниво 

местност и окръг.   

  

          4.1. Общи задължения по отношение на противопожарната защита 

          Физическите и юридическите лица са задължени да спазват 

техническите регламенти и разпоредбите за противопожарна защита и да не 

застрашават чрез решенията и фактите си живота, стоките и околната си 

среда.   

          Лицето, което наблюдава пожар, има задължението да обяви по 

всякакъв начин спешните служби, кмета или полицията и да предприеме 

мерки, според възможностите му, за ограничаванетo и гасене на пожара.  Ако 

известието за пожар е направено недобросъвестно, без уважителна причина, 

авторът е длъжен да бъде нарушен или наказателен, според закона и поема 

разходите, направени за преместванетo на интервенционните сили. 

          В случай на пожар, всяко лице трябва, когато и доколкото е възможно, 

да оказва помощ на другите хора в опасност или в затруднение, по собствена 

инициатива или по искане на жертвата, представителите на органите на 

публичната администрация, както и персоналa на спешните служби. 

          В случай на пожари, произведени в гори, насаждения, селскостопански 

култури, мирта, пасища и ливади, близките лица имат задължението 

незабавно да се намесят със средствата, с които разполагат, за да ги 

ограничат и потушат. 

          В случай на непреодолима сила, причинена от пожари, физическите и 

юридическите лица, които притежават земя, сгради, технологични 

инсталации или транспортни средства, имат следните задължения: 

а) да се позволи безусловен достъп до спешните служби и лица, 

предоставящи помощ; 



б) да позволяват безусловна употреба на водатa, собственитe материали и 

средстватa за спасяване, гасене и ограничаване на последиците от пожари, 

произведени върху собствени стоки или върху други лица; 

в) да приеме мерките, установени от командира на интервенцията за 

разчистване на земя, разрушаване на строеж или част от строежа, рязане / 

демонтиране на транспортните средства, временно спиране на дейностите 

или евакуиране от застрашената зона и да предоставят подкрепа със 

собствените си сили и средства за прилагането на тези мерки. 

          4.1.2. Задължения на местния съвет 

          Местният съвет има следните основни задължения: 

а) одобрява плана за анализ и покритие на риска за административно-

териториалната единица, която представлява, установява необходимите 

ресурси за прилагането му и го изпраща на инспектората в рамките на своята 

област на действие; 

б) издава решения съгласно закона относно организацията на 

противопожарната дейност в административно-териториалната единица, 

която представлява; 

в) установява конкретни правила и мерки, свързани с нивото и естеството на 

местните рискове; 

г) създава по предложение на кмета, с одобрението на инспектората, 

доброволната спешна служба и одобрява регламентацията на нейната 

организация и функциониране; 

д) определя началника на доброволната спешна служба, по предложение на 

кмета, със становището на инспектората; 

е) предвижда ясно, съгласно закона, от финансовите средства на местния 

бюджет необходимите суми за организацията, дарението, функционирането и 

изпълнението на законните атрибуции от създадените доброволни спешни 

служби и упражнява контрол върху тяхното използване; 

ж) включва ежегодно в собствения си бюджет сумите, необходими за 

осигуряване на стоките, предоставени с доброволни спешни служби, в случай 

на повреда, унищожаване или други събития, както и за застраховане на лица 

и гражданска отговорност на персонала с отговорности по линията на 

интервенция, за случаи на инвалидност или смърт, причинени от 

произшествия, катастрофи или други подобни събития; 

з) осигурява включването в плановете за организация, градоустройство и 

пространствено планиране на маршрутите за достъп за интервенции, на 

работите за реализиране на предупреждението, алармата, както и 

водоснабдителните системи в случай на пожар; 

и) анализира на всеки шест месеца и при необходимост противопожарната 

способност на административно-териториалната единица, която представлява 



и информира инспектората за мерките, установени за неговата оптимизация; 

й) осигурява сгради и помещения, подходящи за работа на доброволната 

спешна служба, както и необходимите средства за комуникация; 

к) изпълнява всички други задължения, предвидени в закона за 

противопожарната защита. 

          4.1.3. Задължения на кмета 

          Кметът има следните основни задължения: 

а) осигурява изработването на плана за анализ и покритие на риска и 

неговото прилагане; 

б) осигурява спазването на критериите за изпълнение за създаване на 

доброволната спешна служба и изработване на регламента за нейната 

организация и функциониране; 

в) координира постоянната организация на интервенцията в случай на пожар 

на ниво административно-териториалната единица, осигурява участието в 

интервенцията на доброволната спешна служба с предоставените средства и 

ръководството на интервенцията, до гасенето на пожара или до пристигането 

на силите на инспектората; 

г) осигурява контрола върху спазването на мерките за противопожарна 

защита по време на публичните срещи или прояви; 

д) осигурява контрола върху спазването на мерките за противопожарна 

защита в технологичните конструкции и инсталации, принадлежащи на 

публичното и частното пространство на административно-териториалната 

единица, както и в публичните институции; 

е) разпорежда проверка на изпълнението на мерките, установени от 

известията, разрешенията и споразуменията, които той издава; 

ж) осигурява експлоатацията и поддръжката на подстъпите, 

предупредителните, алармените и водоснабдителните системи в случай на 

пожар; 

з) организира и осъществява чрез доброволната спешна служба контрола за 

спазване на правилата за защита срещу пожари в гражданските домакинства; 

информира населението за поведението и намесата в случай на пожар; 

и) осигурява наемането на доброволната аварийна служба със сертифициран 

персонал при условията на закона, както и тяхното професионално обучение 

и тренировкa; 

й) осигурява условията за участие в състезания на доброволните спешни 

служби и на ученическите кръгове "Приятели на пожарникарите"; 

к) осигурява предоставянето на доброволните спешни служби с технически 

средства за защита срещу специфични пожари и защитно оборудване, горива, 

смазочни материали и други средства, необходими за подпомагане на 



интервенционните операции, включително храна и антидот за участници в 

дългосрочните интервенции; 

л) незабавно уведомява по всякакъв начин инспектората за избухването и 

изчезването със собствените си сили и средства за всеки пожар в радиуса на 

административно-териториалната единица и в рамките на 3 работни дни той 

попълва и му изпраща доклада за интервенция; 

м) анализира ежегодно оборудването с техническите средства за 

противопожарна защита и осигурява неговото завършване, в съответствие с 

действащите норми; 

н) незабавно съобщава на инспектората за премахването и възстановяването 

на / в експлоатация на всяко интервенционно превозно средство, както и 

писмено предоставянето на новитe интервенционни превозни средства; 

о) осигурява чрез наличните средства развитието на информацията и 

противопожарните дейности на населението; 

п) анализира и решава петициите на гражданите по проблема с 

противопожарната защита; 

р) изпълнява всички други задължения, предвидени в закона за 

противопожарна защита на местната общност. 

           4.1.4. Задължения на администратора / ръководителя на   

                     институцията 

          Администраторът или ръководителят на институцията, според 

случая, има следните основни задължения: 

а) да установи чрез писмени разпоредби отговорностите и организацията за 

противопожарната защита в нейното звено, да ги актуализира винаги, когато 

се появят промени и да информира служителите, потребителите и всеки, 

който се интересува; 

б) да осигури идентифициране и оценка на рисковете от пожар в неговото 

звено и да осигури съотношението на мерките за противопожарна защита с 

естеството и нивото на рисковете; 

в) да поиска и получи разрешенията за пожарна безопасност, предвидени в 

закона, и да гарантира спазването на условията, които са били основание за 

тяхното освобождаване; в случай на анулиране на разрешенията, незабавно 

да се разпореди прекратяване на строителните работи или да се спре 

експлоатацията или използването на съответните конструкции или 

договорености; 

г) да позволят, в съответствие със закона, извършването на контрола и 

проверките за предотвратяване на пожари, да представя документите и 

исканата информация и да не затруднява или по никакъв начин да 

възпрепятства тяхното изпълнение; 



д) да се позволи водоснабдяването на аварийни превозни средства при 

извънредни ситуации; 

е) да изготвя, актуализира постоянно и да изпраща на инспектората списъка с 

опасни вещества, класифицирани според закона, използвани в своята дейност 

под всякаква форма; 

ж) да разработи инструкциите за защита срещу пожари и да установи 

характеристиките, които са отговорност на служителите по местата на 

работа; 

з) да провери дали служителите знаят и спазват необходимите инструкции 

относно мерките за противопожарна защита и да проверява спазването на 

тези мерки, от външни лица, които имат достъп до неговото звено; 

и) да осигури създаването, с одобрението на инспектората, на частната 

спешна служба, както и нейното функциониране в съответствие с 

действащите разпоредби или да сключи договор с друга доброволна или 

частна спешна служба, за гасене на пожарите; 

й) да гарантира подготовката и актуализирането на плановете за интервенция 

и условията за тяхното прилагане по всяко време; 

к) да разреши, при поискване, достъпа на инспекторските сили до неговото 

звено с цел признаване, обучение или тренировка и да участва в 

организираните от него тактически учения и приложения за намеса; 

л) да осигурява използването, проверката, поддръжката и ремонта на 

противопожарните средства със сертифициран персонал, съгласно 

инструкциите, предоставени от проектанта; 

м) да осигури подготовката и обучението на частната спешна служба за 

интервенция; 

н) да предоставят безплатно на призваните в помощ сили техническите 

противопожарни средства и защитното оборудване, специфично за 

рисковете, произтичащи от съществуването и експлоатацията на неговото 

звено, както и антидотът и лекарствата за първа помощ; 

о) да установява и предава на превозвачите, дистрибуторите и потребителите 

на своите продукти правилата и мерките за противопожарна защита, 

свързани с рисковете за използването, обработката, транспортирането и 

съхранението на съответните продукти; 

п) да информира незабавно по всякакъв начин инспектората за избухването и 

гасенето със собствените си сили и средства на всеки пожар и в рамките на 3 

работни дни да попълни и изпрати до него доклада за интервенция; 

р) да използва в своето звено само технически средства за противопожарна 

защита, сертифицирани съгласно закона; 

г) да изпълнява всички други задължения, предвидени в закона за 

противопожарна защита. 



          Физическитe лица, семейнитe сдружения или юридическитe лица, 

които притежават части от една и съща сграда, трябва да си сътрудничат за 

изпълнение на задълженията си по този закон, с цел осигуряване на мерки за 

противопожарна защита на цялата сграда. 

          4.1.5. Задължения на потребителя 

          Потребителят има следните основни задължения: 

а) да знае и спазва мерките за противопожарна защита, установени от 

администратора, ръководителя на институцията, собственика, производителя 

или вносителя, според случая; 

б) да поддържат и използват за целта, за която са направени, оборудването за 

противопожарна защита, предоставено от администратора, ръководителя на 

институцията, собственика, производителя или вносителя; 

в) да спазват нормите за противопожарна защита, специфични за дейностите, 

които организират или извършват; 

г) да не извършва неразрешени модификации без писменото съгласие на 

собственика, оригиналния дизайнер на използваната конструкция, 

инсталация, оборудване, устройство или транспортно средство или на 

технически експерт, сертифициран съгласно действащото законодателство; 

д) да информира администратора, ръководителя на институцията или 

собственика, в зависимост от случая, за всяка техническа неизправност или 

друга ситуация, която представлява опасност от пожар; 

          4.1.6. Задължения на служителя 

        Всеки служител на работното място има следните основни задължения: 

а) да спазва правилата и мерките за противопожарна защита, съобщени под 

всякаква форма от администратора или ръководителя на институцията, 

според случая; 

б) да използва опасните вещества, инсталациите, машините, оборудването, 

съгласно техническите инструкции, както и тези, дадени от администратора 

или ръководителя на институцията, в зависимост от случая; 

в) да не извършва неразрешени маневри или неразрешени модификации на 

противопожарни системи и инсталации; 

г) да съобщава незабавно след установяване на ръководителя на работното 

място всяко нарушение на нормите за противопожарна защита или на всяка 

ситуация, установена от него като пожарна опасност, както и всички открити 

неизправности в системите и инсталациите за противопожарна защита; 

д) да си сътрудничи със служителите, назначени от администратора, в 

зависимост от случая, със специализирания технически персонал, за да 

извърши мерките за противопожарна защита; 

е) да действа в съответствие с процедурите, установени на работното място, в 

случай на непосредствена опасност от пожар; 



ж) да предостави на оправомощените лица всички данни и информация, за 

които той е запознат, относно производството на пожари. 

 

          4.2. Управление на извънредните ситуации в резултат на горските  

                 пожари 

          Под управление на извънредните ситуации в резултат на горските 

пожари се има предвид идентифициранетo, наблюдениетo, уведомяванетo на 

заинтересованите страни, предупреждаванетo на населението, оценка, 

ограничаванетo, премахванетo или противодействие на горскитe пожари. 

          Аварийното управление се постига чрез: 

- превантивни мерки; 

- спешни оперативни мерки за намеса; 

- рехабилитационни мерки. 

          Мерките за ограничаване, премахване или противодействие на горските 

пожари са задължение за централните и местните органи на публичната 

администрация и за всички юридически и физически лица, с изключение на 

хората с увреждания, възрастните хора, децата и други категории в 

неравностойно положение. 

          Собствениците на гори, чиито пожари биха могли да застрашат 

населението и неговите материални ценности или да навредят на околната 

среда, са длъжни да предприемат мерки за предотвратяване и гасене на 

пожари и да им предоставят специфични технически средства за 

предотвратяване и гасене на пожари, независимо от наименованието им. 

          4.2.1. Организиране на управлениетo на извънреднитe ситуации в  

                    резултат на горскитe пожари 

          В райони, засегнати от горски пожари, при необходимост ще се 

извърши евакуация на населението, животните или застрашените стоки. 

Действието по евакуация на населението, животните или застрашените стоки 

ще се извършва, когато горските пожари се разширят до местностите, 

фермите и др. граничещ с горския фонд. Евакуацията ще се извърши от 

Министерството на администрацията и вътрешните работи съвместно с 

местните органи на публичната администрация.  

          Локализацията на горските пожари се извършва от полевия персонал, 

подчинен на Националния орган на горите - Ромсилва (за обществените 

държавни гори) и от полевия персонал на разрешените горски структури (за 

националния горски фонд, който управляват). 

          Веднага щом се намира такъв горски пожар, лицето, отговорно за 

противопожарна защита и гасене на пожар (ПЗГП) от горската област, която 

управлява гората, ще бъде уведомена. Това лице от своя страна ще обяви 

техническия персонал, отговарящ за Териториалния инспекторат по горско 



стопанство и лов или Регионалнaтa дирекция на горите, според случая, 

Генералния инспекторат за извънредни ситуации в Министерството на 

администрацията и вътрешните работи, публичните служби на доброволците 

за извънредни ситуации, икономическите оператори, които извършват своята 

дейност в съответната зона, и целия полеви персонал на местното горско 

поделение. 

          Противопожарното извършване ще се извърши чрез съвместните 

усилия на всички фактори, посочени по-горе, като се използват всички 

налични източници на вода в засегнатата зона. Придвижването на всички 

споменати фактори и средствата за намеса ще се извършва с транспортните 

средства на Инспектората за извънредни ситуации, на доброволните 

обществени услуги при извънредни ситуации и на местното горско 

поделение, по който е започнал горският пожар (за полевия персонал в него). 

          Транспортът се осъществява по съществуващите горски пътища, така 

че интервенционните сили да пристигнат в най-кратки срокове на мястото, 

където е възникнал пожарът. Транспортирането на евакуираните лица, на 

животните и на застрашените стоки ще бъде осигурено с транспортните 

средства на Министерството на земеделието, горите и развитието на селските 

райони и с транспортните средства, собственост на местните публични 

администрации (от засегнатия район). 

          Осигуряването на вода и храна за хоратa, евакуирани или засегнати от 

горскитe пожари, ще се извършва от Министерството на администрацията и 

вътрешните работи или от местната публична администрация в рамките на 

първите 72 часа след евакуацията. Ако ситуацията е такава, че евакуацията 

надвишава 72 часа, доставката на вода и храна за евакуираните лица ще се 

осигурява от Националната администрация на държавните резерви. 

          Осигуряването на вода и храна за евакуираните животни ще се 

извършва от специализираните звена, подчинени на Министерството на 

земеделието, горите и развитието на селските райони, разположени в района, 

засегнат от горскитe пожари или близо до тях.   

          Осигуряването на материалната основа за изпълнение на 

гореспоменатите функции на подпомагане ще бъде постигнато чрез 

съвместните усилия на Министерството на земеделието, горите и развитието 

на селските райони, Министерството на администрацията и вътрешните 

работи и местната публична администрация.    

          Физическите и юридическите лица, които притежават или използват 

земя от националния горски фонд, имат задължението да участват в 

действията по предотвратяване и пожарогасене в националния горски фонд. 



          Мерките за оперативна намеса се реализират по единен начин, въз 

основа на плановете за противопожарнатa защита, които са разработени в 

графства и населени места, където има такъв рисков фактор.     

          4.2.2. Задължения на централните и местните публични власти   

                   при управление на извънреднитe ситуации в резултат на   

                  горскитe пожари 

          Префектите и кметовете имат следните специфични задачи за 

управление на извънредните ситуации, породени от горски пожари: 

а) осигурява необходимите средства за уведомяване и сигнализиране на 

населението в рисковите райони, които могат да бъдат засегнати от горски 

пожари; 

б) координира подготовката на населението за извършване на действия за 

защита и интервенция при пожари в националния горски фонд; 

в) осигурява изготвяне на плановете за отбрана срещу горските пожари; 

г) осигурява организирането на действия за ограничаване и премахване на 

последиците от тези пожари; 

д) централизира данните относно последиците от горските пожари; 

е) осигурява транспортирането на евакуираните лица, животни и стоки; 

ж) осигурява местоположението и гасенето на горските пожари; 

з) осигурява транспортирането на силите и средствата за намеса и транспорта 

за евакуираните лица и стоки; 

и) осигурява необходимата вода и храна на евакуираните лица в рамките на 

първите 72 часа след евакуацията. 

          4.2.3. Специфични и оперативни правила и мерки за гасене на  

                   горските пожари, включително в трансграничните райони 

          За да се установи тактическата концепция за гасене на горските пожари 

е необходимо: 

а) анализ на реалната ситуация, познаване на покритата от огъня повърхност, 

структурата на запалимия материал, границите, в които ще се разширява 

огънят, възможностите за неговия контрол, най-ефективните средства за 

всяка граница, районите с най-голяма интензивност на огъня и средствата, 

необходими за намаляване на потенциала му; 

б) анализ на факторите, които благоприятстват разширяването и усилването 

на огъня, времето на деня, в което се намира, степента на инсолация, 

скоростта и посоката на вятъра (в случай, че няма вятър, ще се вземе 

предвид, че нощните и сутрешните въздушни течения намаляват, и от обяд 

до вечер, възходящи течения). 

          Техническите процедури за гасене на горски пожари включват: 



     а) използване на най-ефективните средства за гасене и разпределението на 

най-големите сили в посоката и интензивността на пожара, да защитава най-

важните цели (строителство, дървета и др.); 

     б) ако има поток или долина, водното течение ще бъде спешно преградено 

и ще бъде организирана верига с кофи, която ефективно ще подпомогне 

гасителното действие; 

     в) използването на разпръскващо оборудване повишава ефективността на 

противопожарното действие. 

          Методите за намеса в условията на горски пожар се определят според 

големината на пожара и неговия тип (огън от сухи листа, коронясване, в 

насаждения или овощни градини, в пасища или поляна, на равна земя или по 

склона с висок или нисък наклон, на върхове на хълмове или в долини и др.) 

          Oгънът от сухи листа ще бъде бит с метли, плетени палети, с лопати и 

ще хвърля пръст или пясък върху настъпващия огън, тя ще действа с 

пулверизатори и пръскачки за вода и няколко метра преди пожарът ще се 

намеси, за да образува язовир, чpeз опита за запалване на прoтивогъня. 

          Прoтивогънът е най-ефективният метод за ограничаване на 

разпространението на огъня чрез намаляване на силата на излъчване на 

настъпващия огън, а язовирът, направен чрез отстраняване на горимия 

материал, спира напредването на основния пожар.  

          Коронният огън включва използването на по-силни и по-големи сили и 

средства, тъй като се превръща в пожар в големи размери. Гасенето на 

коронния огън се основава на намесата по специални методи: 

а) по напречна линия към посоката на напред, дърветата се изсипват спешно 

на разстояние от 2 - 4 височини от арборетум, с короните успоредни на 

посоката на огъня;     

б) с коне и трактори дърветата се отстраняват, когато се спускат извън зоната 

на пожарна опасност и зоната за сушене се почиства; 

в) с плугове с коне или трактори лента с ширина 2 - 3 м се минерализира в 

средата на лентата, образувана чрез отстраняване на валовете и опит за 

прилагане на срещуогъня; 

г) екипи от работници следят и спират разпространението на листа, запалени 

и носени от въздушни течения, като по този начин унищожава всяко 

разширение на огъня.   

          Причините, които пораждат горските пожари са най-различни. 

От проучването на горските пожари следва, че най-честите причини са 

следните:     

• небрежно използване на огъня от хората за приготвяне или загряване на 

храна; 

• случайно изхвърлени цигари; 



• изгаряне на дървеснитe остатъци в резултат на експлоатационен паркет;       

• създаване на земеделски площи чрез изгаряне или подобряване на 

пасищата; 

• използване на ловно оръжие; 

• искри и пепел от локомотиви, използвани при горна експлоатация; 

• мълния; 

• умишлени пожари. 

          Скоростта на разпространение на пожарите на сухи листа се влияе от 

редица фактори: вида, състоянието, влажността и количеството на горими 

материали, променящи релефа и атмосферната обстановка (посока и скорост 

на вятъра, температура и влажност на въздуха, слънчева радиация). 

 

          4.3. Пожарогасене в селските райони 

          Пожарогасене в селските райони включва всички операции за 

локализиране и разчистване на пожар, избухнал в тях, сложни операции, 

включващи в повечето случаи известна степен на риск, чрез които можем да 

постигнем желания резултат при безопасни условия за участващия персонал. 

          Първо трябва да направим анализ на структурното разпределение на 

съвременния селски район и задълбочено проучване на тяхната природа, на 

видовете огнище, на развитието и разпространението на пожарите в 

определени условия на пространство и време, на разделението по сезони и 

метеорологични условия, както и анализ на техните причини и последици. 

          Имайки предвид това, можем да кажем, че днешните селски райони са 

съставени от (частни) граждански стопанства, агрозоотехнически стопанства, 

по-малки или по-големи, частни (от бившите стопанства на изведените от 

експлоатация земеделски кооперации), и малки или средни предприятия със 

специфичност в текстилната промишленост, преработката на мляко, месо и 

дървесина. В допълнение към това, в почти всеки по-голям селски район 

срещаме: гимназия, културен дом, селска библиотека, болничен или човешки 

диспансер, кметство, поща, магазини, складове на стоки и централи на 

различни банкови институции, партии или държавни органи.  

          Следвайки статистиката за огнищата на пожар в селските райони, 

можем да кажем с убеждение, че повечето пожари са възникнали в домовете, 

дворовете или частните земи. Обяснение на този факт може да се види и от 

гледна точка на разнообразната човешка природа и на невниманието на 

собствениците, както и от факта, че фирмите и институциите се нуждаят от 

експлоатационни разрешителни, които ги задължават да спазват определен 

стандарт, наложен от закона и законодателството в областта на 

противопожарната защита и противопожарните действия. 



          Съответно, въз основа на съществуващата към момента литература, 

законите и правителствените решения със специфичен характер, въз основа 

на изводите, извлечени от действията на военните пожарникари в сравнение с 

други сили, които се намесват за гасене на такива пожари, както и въз основа 

на моя собствен опит сме разработили следната работа. 

          4.3.1. Характеристика на пожарите в селските райони 

• развива се на множество повърхности; 

• произведените щети са разнообразни и важни;  

• създава опасност за квартала; 

• причиняват смърт чрез изгаряне или задушаване у хората и изненаданите 

животни; 

• изисква големи усилия за изчезване, голямо количество вода и голям брой 

лица, предназначени за интервенцията; 

• размножава се бързо поради изобилния горивен материал и концентрацията 

му в малко пространство; 

 • те могат да се спукат в затворени пространства (къщи, фонтани, мостове, 

тавански помещения, училища, складове и др.), в открити пространства 

(дворове, градини, култури, фуражни находища, складове за дървен 

материал) или да бъдат инициирани и разработени в пожарни отделения, 

където горенето се разпространява в открити пространства и се обобщава; 

• по време на пожара има големи изпускания на горивни продукти, които са 

богати на въглеродни частици и токсичен дим; 

• пожарите, възникнали в открити пространства, се развиват отначало по 

цялата повърхност на горивния материал, в зависимост от метеорологичните 

условия и аеродинамиката на въздушните потоци, протичащи към огъня. 

          4.3.2. Характеристики, които влияят на развитието на пожарите 

          Истинските пожари, избухнали на места с активност на обществено или 

частно производство, са сложни и разнообразни, поради което 

характеристиките, които влияят върху тях, са разнообразни, като: 

• естеството и характеристиките на запалването и изгарянето, във връзка с 

физико-химичните свойства на суровините, готовите изделия, материалите, 

използвани в строителството и др .;     

• естеството и мащаба на събитията, които се случват преди пожара; 

• положението на огнището и неговата достъпност; 

• метеорологични условия; 

• липса на водоизточници за захранване на интервенционните превозни 

средства; 

• провеждане на интервенцията през нощта и при силен вятър.     

          При развитието на открития огън същественият фактор е вятърът чрез 

неговата посока и скорост. Ако скоростта е висока, развитието на пожара е 



бързо и възможността огънят да достигне до горими материали е бърз. 

Започвайки с определени скорости на вятъра, се получава обратен ефект,  

излишъкът на въздуха пада на температурата на пламъка и при много високи 

скорости се появява и ефектът на изтичане на пламъка, последван от гасенето 

на пожара. 

          Фактори, благоприятстващи разпространението на огъня от 

първоначално огнище до друго място са: наличието на горими материали в 

близост (треви, листа, сено), тяхното състояние на изсушаване, както и 

конфигурацията на земята, която може да повлияе чрез образуваните 

въздушни течения.  

          В метеорологичните условия, които могат да повлияят на развитието на 

пожаритe, като затрудняват интервенционните действия, се записва и 

студеният сезон. Характеризира се с наличието на ниски температури, 

водещи до замръзване на устройствата, прекъсване на водоснабдяването, лед 

и сняг, което създава трудности при придвижването на специалните превозни 

средства, при изработката на устройствата и опасността от нараняване на 

слугите. 

          4.3.3. Класификация на пожарите. Геометрична кинетика и модел   

                   на пространствено развитие за пожар в селските райони   

          В ежедневната практика срещаме в селските райони следната 

класификация на пожарите според няколко фактора, а именно:  

     а) в зависимост от средата, в която се развива пожарът, имаме: 

• избухнали пожари в затворени пространства; 

• избухнали пожари в открити пространства; 

• избухнали пожари в затворени пространства, но в резултат на срутването на 

пода или стените той се развива в открити пространства. 

     б) в зависимост от геометричната форма, която огънят развива, срещаме: 

• пожари в кръгла форма; 

• пожари в ъглова форма; 

• пожари в едностранна или двустранна правоъгълна форма. 

     в) според височината на горимите материали, които изгарят, можем да ги 

класифицираме както следва: 

• повърхностни пожари, когато височината на материалите не надвишава три 

метра; 

• пожари на вертикални радиационни повърхности, когато височината на 

материалите надвишава три метра; 

• смесени пожари, когато срещаме и двете ситуации по-горе. 

          Пожари в кръгла форма се срещат при пожари на открито 

пространство, извън сградите, когато има изобилни горими материали и 



метеорологичните и теренните условия не могат да окажат решаващо 

влияние върху развитието в определена посока.  

          Пожарите в ъглова форма са изпълнени на практика, ако 

разположението на горими материали има тази форма или в условия на силен 

вятър. 

          Пожарите с правоъгълна форма (квадрат, правоъгълник) се срещат на 

практика, когато материалите се поставят в тази форма или вътре в сгради, в 

пожарите в затворени пространства. 

          При всеки пожар срещаме еволюция на повърхността, изгорена в три 

фази, както следва: 

• фазата на кръгово или ъглово развитие; 

• правоъгълна фаза на развитие; 

• стационарната фаза при постоянни стойности, когато теоретичната изгоряла 

повърхност покрива цялата повърхност, ограничена от елементи, които 

спират разпространението на горенето. 

          Развийте на пожар в затворено пространство (заграждение) 

          В зависимост от конфигурацията на заграждението, наличието и 

местоположението на горими материали, могат да се подчертаят някои 

варианти, които са по-често срещани. Основните характеристики на този 

модел са: 

    • в зоната на огнището изгарянето продължава по-дълго, отколкото в 

околните райони и често с по-голяма интензивност; 

    • поради специфичната си тежест, по-ниска от въздуха, димните газове и 

димът имат естествена тенденция към възходящо разпространение; 

    • първоначалното запалване се развива в развит огън, само ако над 

първоначалния възходящ пламък са открити горими материали в достатъчно 

количество; 

    • страничното разпространение на огъня става до границата на 

пространството в околната среда, той има висока скорост, когато има 

препятствие във възходяща посока; 

    • като се вземе предвид тенденцията огънят да се разпространява нагоре, 

всички огнища на горене са разположени в долната част на пространството. 

          Развийте на пожар в открито пространство          

          За разлика от вътрешния, външният огън се характеризира с 

хоризонтално разпространение, зависи от конфигурацията на терена, 

въздушните течения, създадени от огън и вятър, както и от множеството 

взаимозависимости между тези три фактора. Елементите на развитие на 

такъв пожар са: 

    • на нивото на земята огънят ще се разпространява кръгово и обикновено 

сравнително бавно; 



    • огънят ще се разпространи нагоре по склона, в случай на неравности. 

          4.3.4. Тактика на пожарогасене в селските райони 

          4.3.4.1. Основни принципи на интервенционнитe действия: 

• своевременно наблюдение, аларма и оповестяване на пожара колкото е 

възможно повече в първата фаза на неговото развитие; 

• изместване и оперативна концентрация на силитe и средства на мястото на 

пожара; 

• постигане на лидерство и сътрудничество между силите, участващи в 

интервенцията; 

• материалнo, техническo и медицинскo осигуряванe на интервенцията. 

          4.3.4.2. Първа интервенция: 

• реализира се от служителите по сигурността (през нощта), от персонала от 

работното място (в централата на институциите, агрозоотехнически 

стопанства, фирми или малки или средни предприятия по време на 

програмните часове) и от граждани, собственици и съседи (в домакинствата, 

домашни пристройки или култури);  

• в населените места, където се създава гражданска пожарна служба, или във 

фирмите, които имат частна противопожарна служба, след алармата им се 

намесват с предоставените средства, организирайки и приветствайки другите 

участващи сили; 

• при по-големи пожари частните и гражданските пожарни служби се 

намесват при направените искания и действат по утвърдените за тях указания 

• управлението на първата интервенция ще се осъществява от началниците на 

участващите институции, заместник-кметове или от лицето, отговорно за 

кметството, натоварено с охраната и гасенето на пожарите. 

          4.3.4.3. Намеса на Инспектората за извънредни ситуации и на  

                      другите сили, с които те си сътрудничат: 

     а) спешност I - осигурена от охраната / интервенционната охрана на 

субединицата в засегнатия район; управлява се от началника на 

интервенционното звено на подразделението, в чийто район се е случила 

извънредната ситуация; 

     б) спешност II - предоставена от подразделенията на окръжния 

инспекторат; управлява се от командира на интервенционната група или от 

главния инспектор; 

     в) спешност III - осигурена от две или повече съседни звена; управлява се 

от главния инспектор, в чиято област на компетентност се е случило 

събитието; 

     г) спешност IV - предоставена чрез оперативни групи, поставени по 

команда на генералния инспектор на Генералния инспекторат в случай на 



големи и дългосрочни интервенции; управлява се от главния инспектор на 

Генералния инспекторат. 

          4.3.5. Начинът на действие за локализиране и изчистване на огъня 

          Трябва да вземем предвид многообразието от конструкции, срещани в 

селските райони, техните дестинации, конструктивните характеристики на 

всеки от тях, специфичния начин, по който всеки се намесва, мястото на 

производство и началото на пожара, както и необходимостта да спасяваме 

хората, животните и материалните блага на всеки от тях поотделно. В 

селските райони, в зависимост от големината на местността, срещаме 

противопожарни интервенции на: покриви с мост и покриви без мост, 

шоуруми, селски библиотеки или в близост до училища, медицински 

заведения, учебни заведения, сгради с помещения за настаняване и лечение, 

складове на стоки и др. 

          По-нататък ще представя особеностите на пожарогасителите на 

покриви с мост и на покриви без мост. 

          4.3.5.1. Конструктивни характеристики  

          Покривите и мостовете са важни части от сградите, а в селските райони 

повечето пожари са на моста, покрива или се разпространяват от тях. Входът 

към мостовете на сградите може да се извърши от неподвижни вътрешни или 

външни стълби или от подвижни, плъзгащи се стълби. Покривите могат да 

бъдат плоски или с един или повече склонове, а конструктивните елементи са 

от три вида: с тавани и струни, с рамки, със сводести арки. 

          Като поддържащи конструктивни елементи на покриви без мост се 

използват широко ферми oт метални сегменти, който се поддържа върху 

основните носещи стени и стоманобетонни стълбове. 

          Покривите за къщи или тавански помещения са снабдени с 

топлоизолация, направена от: прост мост c дъска или двоен мост и междинен 

въздушен слой, и наскоро минерална вата, полиестер или гипсокартон. В 

случай на асфалтирани картонени покрития, изолационният слой е направен 

от катран или смола. 

          Най-важните опасни точки в мостове и покриви на сгради са: 

• в мостове: димните канали, използвани в пода на моста, таванските 

помещения и складовите помещения за фуражните продукти;  

• за покриви: астерилни и покривни елементи, топлоизолация, 

хидроизолационен слой и покритие. 

          4.3.5.2. Характеристики на пожарните изблици в мостове и  

                      покриви               

          Пожарите, избухващи в мостове и покриви, се разпространяват бързо 

поради: изобилието от сух дървесен материал, топлоизолацията и горивните 



покрития, таванските помещения, липсата на отделение, наличието на 

пропуски в пода и вратите и образуването на въздушни потоци. 

          В мостовете пожарите се разпространяват бързо във всички посоки, 

отделяйки големи количества дим, токсични газове и топлина, който се 

разпространява скоро в съседните стаи на горния етаж и къщата на стълбите, 

силно възпрепятстващи гасителните действия. 

          Скоростта на разпространение е по-висока, когато огънят се е 

разпространил до покрива, като е в състояние да се разпространява по билото 

и корниза, в ситуацията, когато огънят съдържаше горими конструктивни 

елементи. 

          В случай на покривите с горими покрития, огънят бързо обхваща 

цялата повърхност, а отвън се проявява бурно с висок пламък и интензивен 

дим. Когато капаците са изработени от ламарина, огънят се проявява само 

отвътре, в моста, изгарящ астерията и строителните елементи на покривата. 

          На покривите с мостове срещаме следните характерни ситуации: 

• изгарянето покрива само моста; 

• изгарянето включваше астерия и горивната обвивка на сградата; 

• огънят се проявява на таванско помещение. 

          Когато огънят обхвана само мостния под,     неговото разпространение 

се благоприятства от наличието на горимия материал, от който е направен, и 

от образуването на въздушнитe потоци поради осветителните тела или други 

отворени пропуски. Размножаването първоначално е по-бавно отвътре навън, 

придружено от дим, съставен от оксид и въглероден диоксид и има 

температура, която варира между 900 - 1000 градуса Целзий.  

          Наличието на кухи или облицовани подове позволява хоризонтално 

разпространение на огъня, и натрупването на продукти от непълно горене в 

тези празнини създава опасност от тяхното срутване и разпространение на 

огъня чрез астериала или пода до долния етаж и - по този начин - неговото 

обобщаване на цялата конструкция. 

          Специален проблем е изпълнението на отворите в покрива за 

евакуиране на дима, токсичните газове и въвеждането на тръбите за гасене. 

Ако до извършването на отворите разпространението на пожарите се 

извършваше по-хоризонтално, в момента на реализирането си 

разпространението на огъня ще се развива вертикално по корнизите към 

билото и по покрива, се извършва интензификация на изгарянето, поради 

притока на кислород в зоната на горене и получената циркулация. 

          Когато огънят се разпростре върху целия мост чрез горивната обвивка 

и строителните елементи, изгарянето става с насилие, пламъците излизат 

през светлини и прозорци, и при тези условия носещите елементи на покрива 



губят носещата си способност, което води до срутването им в моста и до 

долните етажи.  

          При избухналите пожари на тавана имаме сложни форми на развитие, 

което се дължи на съществуващото в тях отделение, но най-вече на голямото 

разнообразие от използваните строителни материали, но и на съхраняваните 

в тях. 

          При покривите без мocтa най-специалните ситуации, които могат да 

възникнат, са когато: 

• огънят избухна на покрива и загина в помещенията, в които се помещава; 

• пожарът избухна в пространството под покрива и застрашава покриватa. 

          Трябва да се обърне голямо внимание на покривите без покрив, 

монтирани на метални ферми, които поради високите температури се огъва, 

те губят своите носещи способности и се сриват вътре в сградата, създавайки 

опасност от аварии и възникване на нови пожари. 

          4.3.6. Организиране на пожарогасителни действия 

          Признаване   

          Оценката на мястото на огъня и пропорциите се извършва 

първоначално отвън или отвътре, като се използват вътрешните стълби, 

които стигат до моста или тези, които са оборудвани. По време на 

признаването ще бъде установено: 

• присъствието на хоратa, животнитe, техните начини и средства за спасяване 

• място на пожарa, повърхностно изгаряне, характеристики и посоки на 

разпространение;   

• наличието на различнитe електрически инсталации или уреди под 

напрежение, които изискват прекъсвания;    

• положението на осветителните тела и ако те могат да се използват за 

евакуация на дим; 

• съществуването на стълбите, които могат да се използват и на стените или 

противопожарни отдели; 

• необходимостта и местата, където ще се създават отвори на покрива; 

• съществуването на горими материали в състава на покрива или съхранявани 

там.    

          Пожарогасителни вещества   

          За да се гасят пожарите, които са избухнали в мостове и на покриви, се 

препоръчва да се използва изпускателната вода, с тръби тип "Б" или тип "B", 

в зависимост от естеството на горимите материали, разположени в 

изгорената зона.  

          По време на изпълнението на разпознаването командирът на 

интервенцията трябва да установи лицата, животните в опасност, 

необходимостта от тяхната евакуация и пътищата и средствата за спасяване, 



eдновременно - дори приоритетно - с пожарогасителното действие. Поради 

тези причини трябва да вземем предвид, че в селските райони почти всяко 

домакинство, в което се намесваме, има конюшни или пристройки с животни, 

при която съществува опасността в момента на пожара по покривите на 

сградите или по мостовете им да бъдат хванати хоратa или животнитe. 

          Командирът на интервенцията трябва да установи място, където ще 

бъдат спасени и първата помощ ще бъде оказана на изненаданите лица, до 

пристигането на линейката, и място където животните ще бъдат спасени.       

          Случаите, които трябва да разгледаме, като можем да ги срещнем при 

тези видове интервенции, са: 

• спасяване на хоратa от развалините (след срутване на покриви или 

мостове);          

• спасяване на ранени лица, които не могат да бъдат евакуирани сами поради 

счупвания или изгаряния или поради инвалидност; 

• спасяване на животните.  

          Ако е възможно и ако има достатъчно сили и разпространението и 

развитието на пожара го налага, евакуацията на материалнитe блага може да 

бъде извършена. 

          Ако покривът, мостът или дори стените на сградата са се срутили, 

изненадвайки хората или животните, първите мерки, които трябва да се 

предприемат, ще бъдат да се изключат електричеството, природния газ и 

тежък трафик през района, след което с предоставените или импровизирани 

материални средства спасенията ще бъдат изпълнени. 

          Спасяването на животните от засегнатите конюшни ще се извърши на 

вратата, ако конструкцията не е покрита изцяло от пламъци, или през отвори 

в стените срещу мястото на огъня. 

          За да се спасят конете и големите рога, ще се използва персоналът, 

който се грижи за тях и с когото е свикнало животното, и ако изпаднат в 

паника по време на спасяването, главите им ще бъдат покрити с брезент или 

чувал. При малките рога овенът първо ще бъде изгонен, след което 

останалите животни ще избягат сами навън. За да спасят прасетата, те ще 

бъдат издърпани едно по едно от задните крака. Птиците и малките животни 

ще бъдат спасявани с помощта на кошниците. Всички евакуирани животни 

трябва да бъдат вързани или отведени в заграждение и да бъдат 

контролирани, за да се предотврати връщането им в конюшните и 

помещенията, обхванати от пожара. 

          Гасене 

          За пожарогасенето, който избухна в мостове и покриви, обикновено се 

организират два сектора: 

• един на моста и на покрива; 



• един на долния етаж, вътре в сградата. 

          Мисията на пожарогасителния сектор в моста е да защитава 

поддържащите елементи на покрива, да локализира и ликвидира откритите 

огнища. За влизане на обслужващите в горящия мост, отворите ще бъдат 

направени в областта на корнизите възможно най-близо до мястото на 

изгаряне, използвайки водна струя, насочена отгоре надолу и далеч до близо. 

Отворите към билото се извършват с цел евакуиране на дима, изгорелите 

материали се разрушават и съхраняват в моста в близост до носещите 

елементи, обслужващи са вързани с въжета за това. 

          Когато покривът се срути, секторите за гасене ще бъдат изпълнени, 

както следва: 

• един сектор за гасене на покривa с мисия да ограничи разпространението;           

• един сектор в зоната на срутване за локализиране и ликвидиране на новото 

огнище. 

          Когато се намесва в тавански пожари, той ще действа както следва: 

• покривът ще бъде разкрит на място, където водата ще потече директно през 

огнищата; 

• ако огънят достигне пропорции, простиращи се до двойните им стени, те ще 

бъдат демонтирани и водата ще продължи да тече през огнищата. 

          Избухването на пожарa по покривите с горим покрив, както и 

покритието от керемиди създават особени проблеми, защото: 

• те покриват цялата повърхност на кориците, проявявайки се бурно; 

• поради въздушните потоци, които се образуват, възпламеняват или 

задушават части, се транспортират с вятър до 600 - 800 метра, причинявайки 

нови пожари; 

• катранът от асфалтовата дъска се стопява, капе и гори върху незащитените 

повърхности на тялото на обслужващите. 

          Действията по разкриване на покривите се извършват от билото до 

корниза, а успехът на гасителното действие се постига само чрез поставяне 

на тръбите директно в моста. Строго се забранява работата на обслужващите 

на земята и изхвърлянето на вода върху негорими капаци, както и 

поставянето им на билото на покрива. 

           

          4.4. Пожарите в Гърция през 2018 година 

          На 23 юли 2018 г. в райони близо до гръцката столица избухнаха 

десетки растителни пожари с две основни огнища: едно в Кинета (около 50 

км западно от Атина) и друготo в Рафина (30 км североизточно от Атина). 

Подхранвани от ветрове със скорост до 124 км / ч, пожарите се 

разпространяват бързо, засягайки цялата крайбрежна зона на региона Атика и 

причинявайки смъртта на 91 души. Това са най-тежките растителни пожари в 



Гърция от 2007 г. насам - когато 84 души бяха убити в южната част на 

полуостров Пелопонес - и те са най-кървавите в света през 21 век след 

пожарите през февруари 2009 г. в Австралия, когато 173 души са загубили 

живота си. 

          Пожари 

          Първи пожар избухна в борова гора близо до Кинета, морски курорт, на 

50 км западно от Атина. Пламъците бързо се разпространяват, променяйки 

посоката си бързо, разпространявайки се от силния, сух вятър. Две 

магистрали, свързващи полуостров Пелопонес с централната Гърция, бяха 

затворени на 20 км участъци поради дим, който намали видимостта, но и 

поради пламъците, които се приближиха опасно до пътя. Движението на 

влаковете също беше спряно. Мобилизирани са най-малко 220 пожарникари, 

а пет самолета и седем хеликоптера са помогнали за гасене на огъня от 

въздуха. 

          Втори пожар избухна следобед същия ден, североизточно от Атина, в 

района на Пентели, обхващащ пристанищния град Рафина. Според кмета 

Евангелос Борнoc, 1000 къщи и 300 превозни средства са били унищожени от 

пламъци. Други 50 къщи бяха разрушени в Неос Вуцас. Мати, село на около 

30 км от Атина, е разрушено в 98%. Жителите избягаха в паника до близкия 

плаж, където много от тях бяха принудени да останат няколко часа във 

водата, за да се спасят. Властите евакуираха детски лагери и изпратиха 

бреговата охрана да евакуира хората, които са намерили убежище на плажа. 

Пожарите нанесоха щети и на електроенергийната, телекомуникационната и 

водопроводната мрежа. В последвалия сблъсък някои успяха да откраднат 

ценности от домовете, оставени от собствениците по време на пожара. Така 

на 25 юли четирима души на възраст между 22 и 26 години бяха арестувани, 

след като влязоха в къща в Неос Вуцас. 

          Поредица от по-малки пожари, които избухнаха в районите Агиос 

Хараламбос, Ано Каламаки, Галота и Истмия близо до Коринтския канал, 

бяха частично погасени на сутринта на 24 юли.  

          Жертви 

          До 29 юли властите потвърдиха смъртта на 91 души. Повечето от 

жертвите бяха хванати в капан в Мати, село на 40 км североизточно от Атина 

и загинаха в домовете или колите си. Селото има около 200 жители, но през 

лятото се превръща в популярна дестинация за гърци и туристи от останалата 

част на Европа. Тук екип на Червения кръст намери в дворатa на вила 26 

овъглени тела, явно семейства. Други жертви бяха намерени да се прегръщат 

на плажа в Аргири, на около 30 м от морето. Най-младата жертва беше 

шестмесечно дете на пожарникарa, мобилизиран да гаси огнищата, починал 



от вдишванетo на дим. Телата на 10 жертви - включително пет деца - бяха 

открити в Неос Вуцас. 

          Други 164 възрастни и 23 деца се нуждаят от медицинска помощ. От 

тях 82 са хоспитализирани с изгаряния или дихателни проблеми, 10 в тежко 

състояние. Около 40 души са изчезнали. 

          По време на евакуацията на лодката на 45 души от хотел в Мати, един 

от тях потъна. Всички 10 пътници, включително двама полски туристи, се 

удавиха. 

   
Жертви, по националност 

Държава Починали Ранени 

Гърция 87 185 

Полша 2 0 

Ирландия 1 1 

Белгия 1 0 

Великобритания 0 1 

Oбщо 91 187 

 

          Причини 

          Пожарът започна едновременно на 15 места, в гори, около Атина. 

Скоростта, с която пламъците се разпространяват към жилищните райони, се 

отчита от вятъра, който достига 124 км / ч - рекорд за последните осем лета. 

Специалистите изчислиха, че времевият прозорец, в който хората биха могли 

да избягат от пламъците, беше само 20 минути. Топографията и 

микроклиматът на района, отговорни за създаването на силни течения по 

крайбрежието, по-специално между Рафина и Неа Макри, изиграха решаваща 

роля за засилване на вятъра. Температурата на каникула над 40 ° C и липсата 

на валежи са изсушили растителността, а някои видове са се запалили 

спонтанно. 

          Разкрито е криминално разследване за причините за избухването на 

пожарa, след като се появи хипотезата, че някои биха могли да бъдат 

задействани от крадци, грабещи незаети ваканционни домове. Информацията 

беше потвърдена от служители на 27 юли, като се позоваха на "сериозни 

индикации", че пожарът е провокиран. Също така местните медии 

спекулират, че зад пожарите може да има интерес към спекулациите с 

недвижими имоти. На 26 юли кметът на Пентели, Димитрис Стерджоу, заяви, 

че пожарът е започнал от повреден кабел за високо напрежение. 

          Много гръцки села се развиват неорганизирано - къщите често се 

строят без разрешение, което се получава със задна дата, без да се спазват 

изцяло неговите разпоредби. Димитрис Статoпулос, ръководителят на 

гръцката пожарна федерация, заяви: „За съжаление, този район (Maти) е 



изграден хаотично ... хората не можаха да намерят начин да се спасят. (...) 

Повечето пътища са блокирани ..., а останалите са много тесни." 

          Доклад от отдела за разследване на пожарa на гръцкитe пожарникари 

(OPПГ) сочи, че пожарите са причинени от небрежност. Причината би била 

пожар поставен дори от местен, който е подпалил клони в района на Дау 

Пендели, но пламъците са се разпространили. Самоличността на съответното 

лице е установена от разследващите, но не е оповестена публично. Човекът 

би се опитал да покрие огъня, като хвърля вода и камъни върху овъглените 

клони. Разследването откри и две други огнища на огън в покрайнините на 

селски път. Свидетели казаха, че са видели човек, който би предизвикал 

двата пожара. 

          Реакции 

          Гръцкият премиер Алексис Ципрас прекъсна посещението си в Босна и 

Херцеговина и спешно се върна в страната, за да координира операциите. 

Той обяви три дни национален траур в памет на хората, загинали след 

пожарите. От своя страна губернаторът Рена Дуру обяви извънредно 

положение в района на Атика и разпореди евакуацията на общности, 

засегнати от пожари. Гръцкият министър на вътрешните работи Панос 

Скулетис заяви, че пожарите са "национална трагедия" и "библейска 

катастрофа". Рибарите, служителите на бреговата охрана и туристите се 

намесиха с лодки, за да спасят 696 души от плажовете в района и 19 от 

морето. Властите мобилизираха целия парк от пожарникари и изпратиха над 

600 пожарникари и 250 специални превозни средства за ликвидиране на 

двете огнища. Гръцкото правителство призова други европейски държави 

хеликоптери и екипажи да се справят с пожарите. Той одобри фонд от 20 

милиона евро за задоволяване на непосредствените нужди на хората и 

местностите, засегнати от пожари. 

          Държавните механизми, взети изненадващо и липсата на план за 

извънредни ситуации, бяха разгледани от служителите в дейност и резерва на 

пожарната служба като основни причини за трагедията от Мати. Опозицията 

обвини правителството в арогантност и напълно провал в защитата на живота 

на хората. От друга страна, властите заявиха, че пламъците се 

разпространяват толкова бързо, че в някои случаи евакуацията беше 

невъзможна.  

          Говорителят на правителството Димитрис Цанакопулос каза: 

„Феноменът продължи час и половина и ... в град от 20 хиляди души е 

необходим определен период от време, над 5-6 часа, за да бъде евакуиран. 

Може би дори цял ден. Беше невъзможно да се сключи подобен план, дори не 

можете да го стартирате." 



           Христос Стилианидес, комисар на ЕС по хуманитарната помощ, заяви, 

че блокът на Общността ще предприеме стъпки за подобряване на реакцията 

си на природнитe бедствия, които са се изострили от изменението на 

климата.  

          Международна помощ 

• Албанското правителство предложи на Гърция 100 000 евро от резерва на 

държавния бюджет за 2018 г.; 

• Мисия от 45 души от пожарникари, горско ведомство, служба за 

гражданска защита и линейка, на борда на гръцки самолет C-130, пристигна 

от Кипър в района, засегнат от пожари. Освен това с решение на 

Министерския съвет от 25 юли Кипър одобри отпускането на 10 милиона 

евро помощ за жертвитe и райони, засегнати от пожари; 

• Италия изпрати два противопожарни самолета Канадир в Гърция; 

• Македония предложи на Гърция 6 милиона денари (или 100 000 евро) като 

спешна помощ; 

• Министерството на вътрешните работи на Португалия е предоставило 50 

пожарникари, които да помогнат за гасене на пожарите; 

• Румъния е предоставила на Гърция самолет C-27 Спартан, конфигуриран за 

гасене на пожар, и самолет C-130 Херкулес за логистична подкрепа, както и 

общо 20 военнослужещи; 

• Испанското правителство изпрати два самолета-амфибия, за да помогне за 

потушаването на пожарите; 

          Отчитайки възможността пожарите да са били умишлено причинени, 

атинските власти поискаха дронове от САЩ "за наблюдение и откриване на 

всички подозрителни дейности". 

          Оферти за помощ при гасене на пожарите също идваха от страната 

Армения, Австралия, България, Хърватия, Франция, Германия, Израел, 

Литва, Малта, Черна гора, Полша, Русия, Сърбия и Турция. 
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