М ИН ИС Т ЕРС ТВ О Н А ВЪ ТР Е ШН И ТЕ РА Б ОТ И
ГД “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - МВР
РД “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - РАЗГРАД

АНАЛИЗ
НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – РАЗГРАД за 2018 г.
Дейността на РДПБЗН - Разград през 2018г. бе организирана и насочена към
изпълнението на основните дейности заложени в Целите за дейността на РДПБЗН - Разград за
2018г. в съответствие с Целите на ГДПБЗН-МВР, в изпълнение на Цел 4: Осигуряване на
надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други
извънредни ситуации и Цел 8 на МВР: Ефективно управление на ресурсите в МВР.
Подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите.
Поддържаше се нивото за реакция при пожари, бедствия и други извънредни ситуации,
планираха се и се провеждаха тренировки, обучения и занятия, съгласно утвърдените графици.
През отчетния период се изпълняваха планираните мероприятия, свързани с опазването на
горите от пожари, осъществяваше се контрол по спазване на правилата и нормите за пожарна
безопасност в строежите и обектите в експлоатация, проверяваха се потенциално-опасните
водостопански обекти, осъществяваше се превантивен контрол на обекти от критичната
инфраструктура на Област Разград и др.
За повишаване нивото на готовността на органите за ПБЗН за реакция и оповестяване на
съставните части на ЕСС при бедствия и извънредни ситуации се провеждаха планираните
тренировки за проверка на Единната спасителна система.
През периода се изпълниха и допълнителни задачи, заложени в месечните планове за
управленската дейност и кампанийните планове.
В дирекцията активно се работи за информиране, обучение и подготовка на
населението за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Провеждат се ПТЗ,
съвместно със доброволни формирования, демонстрации в училища и детски градини от
всички възрастови групи. При провеждане на пожаро-тактическите занятия в обекти
допълнително се обучават работещите в тях за действия при пожари и аварии. Дейността се
отразява в интернет страницата на РДПБЗН-Разград, вестник “Екип7”, “Дарик”, използват се и
други възможности на интернет пространството.
2. Превантивна дейност.
2.1. Информиране на обществеността, относно опасностите и риска от пожари и
бедствия, подпомагане на обучението и практическата подготовка по защита при
бедствия на териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране и
населението, както и в системата на предучилищното, училищното и висшето
образование.
Подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт:
В началото на годината, с писмо от РДПБЗН – Разград се съгласуваха датите за
провеждане на учебни сборове, комплексни учения и тренировки на щабовете за координация.
През 2018 г. се проведоха:
-Община Самуил: щабна тренировка с показ – 08.02.2018 г.;
-Община Разград: щабна тренировка – 09.03.2018 г.;
-Община Завет: щабна тренировка – 17.05.2018 г.
-Община Цар Калоян: щабна тренировка с показ – 14.06.2018 г.;
-Община Исперих: щабна тренировка – 13.09.2018 г.;
-Община Разград: комплексно общинско учение – 19.09.2018 г. Пожаро-тактическо
учение (ПТУ) със сили и средства на РДПБЗН-Разград, сектор СОД при РДПБЗН-Русе,

Областна администрация - Разград, Община Разград, ОДМВР, БЧК, ЦСМП и ДФ „Общинска
спасителна команда – Разград“;
-Община Кубрат: щабна тренировка с показ – 08.11.2018 г.;
-Община Лозница: щабна тренировка с показ – 09.11.2018 г.
Обучение на населението:
В изпълнение на дейностите, касаещи РДПБЗН от „План за съвместни действия на МВР
и МОН през периода 2016-2018 година” и график на РУО-Разград през м. януари, февруари и
март бяха проведени обучения на ученици от 16 училища на територията на областта на теми
по защитата при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Изнесени бяха 30 бр. лекции и
упражнения по програма „Твоят час” в 7-ми клас на ОУ „Никола Икономов” гр. Разград.
Съгласувано с РУО – Разград през месеците април и май бяха проведени общинските и
областни етапи от ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни
ситуации” – 2018 и състезанията на МПО „Млад огнеборец” – 2018. В областните етапи на
двете състезания участваха общо 12 отбора с 90 състезатели. Заелите призови места отбори
бяха наградени с грамоти и купи. Победителите от областния етап на състезанието, МПО
„Млад огнеборец” към ЦПЛР - ЦУТНТ взеха участие в националния етап, проведен в кк.
Албена през м. септември и се класираха на призовото второ място в надпреварата. Отбора взе
участие и в турнира „Юлиян Манзаров” гр. Ловеч, където също се класира на второ място.
На 10-ти и 11-ти май отборът на МПО “Млад огнеборец” към ОУ „Васил Априлов”, гр.
Исперих взе участие в турнира за купа “Свиленград”. Победителите в ученическото
съревнование „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – 2018 участваха през м.
октомври в националния етап, състоял се в гр. Стара Загора.
През месеците април и май бяха проведени общинските и областния етап от конкурса
за детска рисунка „С очите си видях бедата” – 2018. През периода 01.06÷15.09.2018 г. в
художествена галерия „Проф. Илия Петров” – гр. Разград беше организирана изложба с
отличените рисунки в областния етап на конкурса. На 13.09.2018 г. се проведе тържествено
награждаване на отличените в областния етап от конкурса рисунки. Наградите бяха връчени от
областния управител на област Разград, г-н Гюнай Хюсмен, зам. областния управител, г-н
Евгени Драганов и кмета на община Разград, д-р Валентин Василев. Творбите бяха изпратени
за участие в Националния етап.
В края на м. юни стартираха информационно – разяснителните кампании „Спри
горските пожари – научи как“ и „Пази реколтата от пожар“. От страна на РДПБЗН - Разград се
организираха и бяха проведени редица дейности, целящи повишаване културата и
информираността на населението за опазване на земеделските земи, посевите, горите и
имуществото на гражданите от пожари. Във всички населени места от областта бяха
разпространени на определените за целта места (кметства, информационни табла и др.)
информационни брошури по темите на кампаниите. Информационни и разяснителни
материали по темите на кампаниите бяха предоставени и на длъжностните лица по защита на
населението в общините, които проведоха обучение на доброволците по места, както за
тяхната готовност за изпълнение на мероприятията, така и за информиране и разясняване сред
по-голяма част от населението, правилата за пожарна безопасност в земеделските земи, както и
правилата за правилни действия при вече възникнали пожари. На интернет страниците на
общинските администрации на всички общини от областта, бяха публикувани специфични
информационни материали за опазване на земеделските земи и горските територии от пожари.
Подготвени бяха информационни материали съдържащи съвети за пожарна безопасност у дома
през есенно-зимния сезон, които бяха публикувани в местните средства за масова информация
и по сайтовете на общини в областта. Информационни материали са предоставени и на
общинските администрации за разпространение по населените места. Началниците на РСПБЗН
организираха разпечатването и размножаването на предоставената ни информационна
брошура, съдържаща съвети за пожарна безопасност у дома. Служителите в направление „ДПК
и ПД” разпространиха брошурите на видни места на сградите на пенсионерските клубове,
дневни центрове за възрастни с увреждания, читалища, кметства, пощенски клонове и
автоспирки в част от населените места по общините. Същата е публикувана на интернет
сайтовете на ОДМВР, РДПБЗН и общини.

По проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при
наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ на „Дикон Груп“ ЕООД, се
проведоха 14 обучения в 5 училища на територията на областта, както следва: ОУ „Никола
Икономов“ гр. Разград – 4 бр.; ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград – 3 бр.; ОУ "Христо Ботев", гр.
Исперих – 2 бр.; СУ "Христо Ботев", гр. Лозница – 3 бр.; ОУ "Св.Паисий Хилендарски" с.
Езерче, общ. Цар Калоян – 2 бр. Бяха обучени ученици от 6-ти до 12-ти клас по Програма 2
„Теоретична подготовка на ученици от 6-ти до 12-ти клас и преподаватели, за реакция при
наводнения и последващи кризи, в „ЧАС НА КЛАСА”.
2.2. Подпомагане на съветите за намаляване на риска от бедствия по чл. 62, ал. 3,
чл. 64а, ал. 1 и чл. 65а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия при изпълнението на
функциите им.
Със заповед на Директора на РДПБЗН е определен реда за оказване на методическа и
експертна помощ на органите на изпълнителната власт на териториално и общинско ниво.
Беше изготвен съответния график за изпълнение на заповедта с разпределение на дейността
между служителите в направлението. Основната цел през 2018г. беше привеждане в
съответствие с изискванията, произтичащи от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) на
областния и общинските планове за защита при бедствия.
През м. октомври беше проведено заседание на областния съвет за намаляване на риска
от бедствия, на което Директора на РДПБЗН представи презентация (предоставена от ГДПБЗНМВР) на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. Бяха
разгледани и четирите стратегически цели, които са описани в документа, изпълнението на
които се очаква до доведе до ограничаване на нови и намаляване на съществуващите рискове
от бедствия с цел постигане на устойчивост. Коментирана беше и връзката на Стратегията с
областните и общински планове за защита при бедствия, програми за намаляване на риска от
бедствия и годишни планове.
През месеците ноември и декември, началниците на РСПБЗН и служители от група ПК
и ПД участваха в заседанията на всички общински съвети за намаляване на риска от бедствия в
област Разград. Бяха представени презентации, във връзка с указанията от Съвета за
намаляване риска от бедствия към Министерски съвет на РБ, за разработването и готовността
за изпълнението на планове за защитата при бедствия. Предстои сформирането на работни
групи по общини, които да изготвят общинските планове съгласно указанията.
2.3. Подпомагане планираното на защитата при бедствия.
През месец март, служители от група ОЦ и група ПК и ПД актуализираха Плана за
действие на РДПБЗН-Разград при кризи, бедствия и извънредни ситуации. Същият е утвърден
от Директора на РДПБЗН. През месец февруари беше проведена работна среща с длъжностните
лица от общините и секретаря на областна администрация, във връзка с изготвяне на
годишните доклади на областния управител и кметовете на общини, относно приоритетните
дейности, водещи до намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране
през следващата календарна година. Изготвени бяха презентации и материали за разясняване
указанията от Съвета за намаляване риска от бедствия към Министерски съвет на РБ, по
разработване на раздел ”Профил на риска” и изготвяне оценката на риска за всяка община.
Разработени са презентации и материали за изготвянето на новите планове за ЗБ.
2.4. Оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на
изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия.
През м. март и м. юни бяха проведени работни срещи с длъжностните лица от
общините, отговарящи по въпросите за защитата на населението при пожари, бедствия и
извънредни ситуации, на които бяха разяснени указанията за изготвяне ”Профил на риска” към
плановете за защита при бедствия на общинско ниво.
През месеците октомври и ноември се проведоха срещи с кметовете на всички общини
от област Разград, на които се разискваха организационни въпроси свързани с предстоящите
заседания общинските съвети за намаляване на риска от бедствия.

2.5. Подпомагане на дейностите по анализ, оценка и картографиране на рисковете
от бедствия.
Съгласно утвърден график служители от група ПК и ПД в сектор ПКД оказаха
методическа помощ на 7-те общини, за изготвяне анализ и оценка на профила на риска, във
връзка с изискванията към новите планове за защита при бедствия. Във всички общини са
разработени раздели „ВЪВЕДЕНИЕ“ и „ПРОФИЛ НА РИСКА“, по указанията от Съвета за
намаляване риска от бедствия към Министерски съвет на РБ.
2.6. Подпомагане на координацията на дейностите по установяване на критичните
инфраструктури и на обектите им и оценката на риска от тях.
През м. март и м. юни бяха проведени работни срещи с длъжностните лица от
общините, отговарящи по въпросите за защитата на населението при пожари, бедствия и
извънредни ситуации, на които беше оказана методическа помощ за определяне критичната
инфраструктура на територията им, на база действащите планове за защита при бедствия.
3. Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия.
Контрол на аварийното планиране и извършените превантивни дейности от
собствениците/ползватели/ на язовирни стени и съоръженията към тях, както и
проводимостта на речните легла и отводняващи дерета:
През отчетния период представители на РДПБЗН-Разград участваха в
междуведомствените комисии за обследване на техническото и експлоатационното състояние
на водните обекти и аварийното планиране назначени със съответните заповеди на Областния
управител на Област Разград и кметовете на Община Разград и Община Кубрат. Проверени
бяха 40 водни обекта. За всички има изготвени аварийни планове, съгласно чл.138а, ал.1, т.1 от
ЗВ в съответствие с чл. 35 от ЗЗБ.
Контрол на обекти осъществяващи дейности с рискови вещества и материали:
През месец юни, представители на РДПБЗН-Разград участваха в междуведомствени
комисии извършили обследване и контрол на обектите от критичната инфраструктура
работещи с опасни химически вещества, както и на работещите с източници на йонизиращи
лъчения. По отношение на аварийното планиране в проверените шест обекта: „Амилум
България” ЕАД, „Биовет” АД, „Пилко” ЕООД, „Дружба” АД, „Тракция” АД и „Октопод-С”
ООД, не бяха констатирани несъответствия с изискванията на ЗЗБ и подзаконовите
нормативни документи. За всички проверени обекти бяха издадени констативни протоколи.
Проверени бяха и четири обекта, които съхраняват и работят с източници на
йонизиращи лъчения, а именно читалище „Развитие 1896”, гр. Разград, хотел „Картоон
туризъм” ООД, гр. Разград, „Астарта финис”, гр. Разград и НЧ „Пробуда 1812”, гр. Лозница.
Във всички горепосочени обекти източниците на йонизиращи лъчения са датчици на не
функциониращи пожароизвестителни инсталации. В хотел „Картоон туризъм” ООД и НЧ
„Пробуда 1812” датчиците са демонтирани и са складирани в помещения с контролиран
достъп. В читалище „Развитие 1896” и „Астарта финис” системите от пожароизвестителни
датчици са монтирани, но не са подвързани. Липсват командни табла. На всички отговорници
за стопанисването на съответните обекти са връчени констативни протоколи.
Контрол на дейностите по защита и на средствата за защита на работещите в
обектите по чл. 35 и 36 от Закона за защита при бедствия:
През отчетния период по отношение осъществяване на контрол по спазване на Закона за
защита при бедствия е извършено следното:
- със заповед на Директора на РДПБЗН-Разград е определен списък на обектите,
подлежащи на контрол по ЗЗБ на територията на област Разград, попадащи в обхвата на чл. 9,
чл. 12, чл. 35 и чл. 36 от Закона за защита при бедствия;
- със същата заповед са определени териториалните и специализирани участъци с
обектите, подлежащи на контрол по ЗЗБ на територията на областта;
- утвърден от Директора на РДПБЗН е график за извършване на проверки в обектите на
територията на РДПБЗН-Разград, попадащи в критериите по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ.
За 2018 г. бяха извършени проверки в 170 обекта, попадащи по чл. 35 и 36 от ЗЗБ (при

планирани 112 бр.). Като резултат от извършените проверки през 2018 г., няма съставени
констативни актове и съответно не са давани предписания за изпълнения. За реализираните
контролни проверки през бяха изготвени 164 бр. констативни протокола.

Колективни и индивидуални средства за защита:
В началото на отчетния период се изготви график за превантивен контрол на
колективните средства за защита (КСЗ) на територията на областта. За 2018 г., бяха планирани
за проверка 2 пъти в годината 50 бр. КСЗ, а реално извършените проверки на КСЗ са 99 бр.
Издадени са 99 бр. констативни протокола и 4 бр. констативни протокола за изпълнения на
предписания от 2017 г.

4. Държавен противопожарен контрол (ДПК).
4.1. ДПК в процеса на инвестиционното проектиране и строителство.

ДПК в инвестиционния процес се осъществява съгласно законовите и подзаконови
нормативни актове. В началото на годината беше актуализирана заповедта на Директора на
РДПБЗН относно определяне на списък на строежите на територията на областта, които се
водят на отчет в РДПБЗН. Създадена е организация по РСПБЗН за отчитане дейността при
осъществяване на ДПК при проектиране, строителство и контрол на строежите, чрез
актуализиране на данните в приложение № 3 към чл. 21 на Наредба № 8121з-882/2014 г. за реда
за осъществяване на ДПК и осъществяване на месечен контрол от страна на съответните
началници. Данните се актуализират посредством предоставени списъци от съответните
общини за издадени строителни разрешения и постъпили по РСПБЗН уведомления от фирмите
упражняващи строителен надзор. Успоредно с това служители вземат участие в съответните
ОЕСУТ, както и в държавни приемателни комисии.
През периода бяха планирани и извършени 193 контролни проверки на строежи. За
издаване на становища по искане на заинтересовани юридически и физически лица бяха
проверени 4 обекта и 104 бр. проектна документация. Вписани са 6 предписания в заповедни
книги на строежи. Взето е участие в работата на 24 ОЕСУТ и 38 приемателни комисии.
Въведените строежи в експлоатация са 38 бр. Издадени са 101бр. становища по искане на
заинтересованите лица удостоверяващи съответствието на инвестиционни проекти и строежи с
изискванията за ПБ и 3бр. решения за отказ, поради несъответствия с нормативните
изисквания. През отчетния период няма съставени актове за УАН по ЗУТ.
Контролни
проверки на
строежи

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Тематични проверки
на строежи

23
39
72
117
193

Проверки по искания на заинтересовани физически
и юридически лица за издаване на становища
проверени
проверени
проверени
обекти
строежи
проекти

11
2
0
0
0

Предписания в
заповедни книги

АУАН по ЗУТ

5
9
0
1
6

0
1
0
0
0

6
3
5
6
4

2
5
5
0
0

46
59
71
67
104

Решения за отказ за издаване на удостоверителни
документи
за издаване на
за издаване на
за издаване на
становища по
становища по
становища по
чл.33, ал.1, т.3
чл.33, ал.1, т.2
чл.33, ал.1, т.1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
3
1
2
3

4.2. ДПК на обекти в експлоатация.
С цел организиране на дейността при осъществявания контрол на обектите в
експлоатация в началото на отчетния период бяха утвърдени предложените от началниците на
РСПБЗН графици за извършване на комплексни проверки в обектите. Те от своя страна
утвърдиха списъци и графици за извършване на контролни проверки в обекти и строежи на от
служителите осъществяващи ДПК.
За периода от 01.01. до 30.12.2018 г. от структурните звена на РДПБЗН - Разград са
извършени общо 28 комплексни, 491 контролни и 408 тематични проверки в обекти. За
осъществяване на контрол по изпълнение на предписани мероприятия са извършени 386
проверки. Съвместно с други ведомства като РДГ-Русе, НАП, „Инспекция по труда” - Разград,
„Инспекция за държавен технически надзор”, ДНСК и структури на ОДМВР - Разград са
проверени 55 обекта. По сигнали и предложения от граждани са извършени 4 проверки.
Комплексни

Контролни

Тематични

По изпълнение на

Съвместно

с

По сигнали и

проверки

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

25
29
26
28
28

проверки

проверки

322
527
552
564
491

888
622
572
529
408

предписани
мероприятия

други
ведомства
и
служби на МВР

92
195
332
444
386

предложения

390
117
231
223
55

2
6
2
3
4

В петгодишен период се забелязва запазване на броя на извършените комплексни
проверки, средно по около 27 бр. годишно. Значително е понижен броят на извършените
тематични проверки в последните четири години, което се дължи на изменението на
нормативната уредба през м. ноември 2014 г. От друга страна значително е повишен броят на
извършените контролни проверки, както и на проверките по изпълнение на предписаните
мероприятия, което е знак за осъществяването на по-добър противопожарен контрол в
обектите.
Общият брой на констатираните несъответствия и нарушения на противопожарните
правила и норми от всички извършени проверки в обектите е 1560 бр. С цел отстраняването им
са връчени 28 протокола от комплексни проверки и 493 разпореждания. Съставени са общо 52
акта за УАН, от които 6 за неизпълнени мероприятия по чл.260 от ЗМВР и 23 за нарушения в
земеделски земи. Връчени са 5 заповеди за налагане на ПАМ.
Протоколи от
КП

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

25
29
26
28
28

Разпореж
дания

311
523
537
553
493

Констативни
протоколи

0
125
86
60
42

АУАН
в обекти
за неизп.
меропр.

за други
нарушения

6
13
14
3
6

14
24
21
24
23

ПАМ
в земеделски
земи

12
37
40
31
23

3
7
5
9
5

През 2018 г. значително е намален броя на съставените АУАН в земеделски земи, което
се дължи на промяната в нормативната уредба, касаеща отпадане на изискването за допускане
на земеделската техника до участие в жътвената кампания. По-голямата част от
констатираните нарушения по време на кампанията в предходни отчетни периоди са свързани с
експлоатация на недопусната до участие техника.
През отчетния период в направлението от сектор ПКД при РДПБЗН е извършена една
комплексни и три контролни проверки на РСПБЗН по утвърден график. Извършени са и 7
тематични проверки на РСПБЗН по осигуряване на ПБ съответно по време на жътвената
кампания и отоплителен есенно-зимен сезон 2017/18 г. и 2018/19 г. За констатираните
резултати от проверките са изготвени доклади и справки с конкретни предложения за
подобряване на дейността по РСПБЗН. Общите констатации от проверките са, че началниците
на служби са създали организация и контролират дейността в направлението в съответствие с
изискванията на нормативните актове. Подобрена е дейността, относно отстраняване на
допусканите в предходни години пропуски, свързани с ефективното планиране на проверките
за контрол по изпълнение на предписаните мероприятия. През настоящата година е
необходимо да се продължи дейността по осъществяване на ежемесечен контрол по отношение
хода на изпълнението на мероприятията с изтекли срокове. Началниците на РСПБЗН са
създали необходимата организация за подобряване на дейността по даваните препоръки и
предложения при предходните проверки на ГДПБЗН-МВР и РДПБЗН-Разград. Отстранени са
констатираните нарушения в обектите посочени в съответните доклади и справки.
5. Пожарогасителна и спасителна дейност.

Пожари и други дейности за периода 01.01 – 31.12.2018г., както следва:

година

2014
2015
2016
2017
2018

пожари с
мат.
загуби
92
110
111
133
119

пожари
без мат.
загуби
205
289
402
352
248

АСД

дежурства

помощни

лъжливи
повиквания

37
39
38
37
31

22
29
46
36
29

141
110
108
109
79

19
26
25
24
28

От направената извадка за петгодишния период се отчита намаляване броя на пожарите
за 2018г. в сравнение с най- голямата стойност през 2016 г. Приблизително е равен броят на
дежурствата с предходните четири години. Забелязва се и значителен спад в сигналите за
помощ спрямо пика, който е бил през 2014 г. Намалял е броят на аварийно спасителните
дейности за 2018 г. сравнение с предходните две години.
Загинали за отчетния петгодишен период при пожари са както следва: 2014 г. – 2; 2015
г. – 1; 2016 г. – 1; 2017 г. – 1; 2018 г. – 3, а пострадалите за същия отчетен период са: 2014 г. –
6; 2015 г. – 2; 2016 г. – 5; 2017 г. – 8; 2018 г. – 4.
Пожарите, чиито причини могат се свържат с есенно-зимния сезон са: 2014г. – 9, 2015г.
– 12, 2016 г. –5, 2017г. – 6, 2018 г. – 18, а с реколтата: 2014г. – 0, 2015г. – 2, 2016г. – 5, 2017г. –
1, 2018 – 2.

От пожарите сумарно е унищожено в обществения и частен сектор:
година
2014 2015 2016 2017 2018
Покривна конструкция – м2
404 3189 3758 4072 2517
Фураж – тон
2
8
4,2
0
3
Фураж окосен – дка
0
2
37
3
3
Посеви пшеница – дка
0
0
0
0
36
Едър рогат добитък – бр.
0
2
4
1
9
Дребен рогат добитък – бр.
0
0
0
10
1
Свине – бр.
0
2
0
0
0
Птици – бр.
0
47
0
43
50
Зайци – бр.
0
25
0
68
7
Сгради – м2 разг. площ
0
0
470 350
57
Коне и магарета – бр.
0
2
3
0
0
Фураж(бали) – бр.
134 2935 4366 3820 8300
Мебели – бр.
35
37
47
74
73
Бяла, черна и комп. Техника – бр.
22
35
40
83
86
Фургони и паянтови постройки –
0
1
4
2
0
бр.
Леки автомобили – бр.
4
5
5
11
8
Микробуси и автобуси – бр.
1
0
0
1
0
Лекотоварни и товарни МПС –
0
0
1
0
1
бр.
Контейнери за отпадъци – бр.
7
10
9
7
10
Дом. Имущество/брой
13
23
20
37
42
домкинства – бр.
Опушени стени. – м2
1156 1361 482 1727 2451
Зърно – тон
0
1
700
1
1
Трактори – бр.
1
0
1
0
2
Посеви други – дка
0
2
15
0
0


По отрасли разпределението е следното:
година
2
014 015

2
016

2
017

2
018

2

Енергетика
Преработваща промишленост
Селско и рибно стопанство

1
4
2

4
1
5

0
0
1

2
2
9

2
Горско стопанство
Транспорт складиране и
пощи

0
2
1

Търговия и ремонт
Хотелиерство и
ресторантьорство
Жилщно стопанство

4
1
2

0
1
2

0
1
2

4
4

Образование
Култура, спорт и развлечения
Хуманно здравеопазване и
соц. работа
Други дейности
Държавно управление
Водопровод, канализация и
сметосъбиране
Административни и
спомагателни

1
1

0
3
5

3
2

6
8

0
1
1

2
0
1

6
2

0
2
3
1

7
2

7
1

0
2
1

1
1
2

0
1
0

1
0
1

0
0
0

0
3
1

0
1
8

1
0
9

3
0
7

0
0
1

1

1

0

0

0

1
0

От 2014 г. до 2018 г. се забелязва, че почти 87 % от възникналите пожари с материални
загуби са в жилищно стопанство и в транспорт, складиране и пощи, а основните причини са
късо съединение, небрежност при боравене с открит огън и техническа неизправност.


По причини възникналите пожари се разпределят, както следва:

година
2014 2015 2016 2017 2018
Други
11
10
11
6
4
Строителна неизправност
1
9
7
2
9
Огневи работи
2
0
2
2
0
Самозапалване
1
3
3
1
3
Детска игра
5
0
3
2
1
Некачествен ремонт
0
0
0
0
1
Късо съединение
30
34
23
42
28
Неправилно ползване на отоплителни
6
2
6
11
10
уреди
Неправилно ползване на
3
2
0
7
3
нагревателни уреди
Небрежност при боравене с открит
8
17
18
19
18
огън
Техническа неизправност
10
7
13
17
16
Природни явления
0
2
2
0
0
Умисъл
0
1
1
3
0
Нарушена технология
1
0
0
1
0
В процес на установяване
13
23
22
20
26
За разглеждания период средната интензивност на повикванията за РДПБЗН – Разград е
1,68, като за 2018 г. тя е 1,47. Най-много произшествия в региона са ликвидирани от РСПБЗН –
Разград, където се отчита и най-висока интензивност на повикванията в региона 0,77.

Разпределение на произшествията по РСПБЗН за петгодишен период
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Данните за разглеждания пет годишен период показват, че основен дял при
произшествията си остават пожарите - 2061 бр., което представлява 67,04 % от общия брой
произшествия за периода (3074 бр.). Второ място заемат помощните операции с 547 бр. или
17,79 %, следвани от АСД 182 бр. или 5,92 %, дежурствата са 162 бр. – 5,27 % и лъжливите
повиквания 122 бр. 3,97 %.
Сравнявайки броя на произшествията през отделните години е необходимо да се отчете
и влиянието на метеорологичните условия за съответните периоди.
С цел осигуряване на по-бързи и адекватни действия при възникване на произшествия
от м. юни, с. Каменар общ.Лозница премина в гасителния район на РСПБЗН-Разград, а към
района на действие на УПБЗН – Цар Калоян при РСПБЗН – Разград за осъществяване на ПГ и
СД бяха включени с. Сваленик и с. Церовец от община Иваново, област Русе, съгласно заповед
№ 8121з-642/13.06.2018 г. на министъра на ВР.
Създадена е организация за спазване на общите и специфични изисквания за
осигуряване здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация на пожарната
техника, като не са установени нарушения през разглежданият период.
Ръководството на РДПБЗН – Разград е провело 5 ПТУ, 1 щабна тренировка, 4
контролни ПТЗ, 10 контролни проверки на плановете за събиране на свободния от дежурство
състав. Нещатният оперативен щаб към РДПБЗН е ръководил ликвидирането на 28 бр.
произшествия, а за обучението му се проведоха 12 занятия и 6 тренировки с ДА. Началниците
на РСПБЗН от своя страна са провели 28 ПТЗ. Държавните служители на изпълнителска и
ръководна длъжност, работещи в сектор пожарогасителната и спасителна дейност са провели
162 бр. занятия със служителите работещи на смени в РСПБЗН ІІ и ІІІ степен. Актуализирани
са 14 плана и 41 схеми за пожарогасене. През периода, чрез сектор ПГ и СД и ст. експерт УС в
РДПБЗН - Разград са проведени 1 бр. обучения на състава и 6 бр. на водачите на СА и
членовете на дежурните смени и екипи по експлоатация и поддръжка на ПТ при провеждане на
СТО и кампаниите пролетно-летен сезон. На всички служители от дежурните екипи са
проведени извънредни инструктажи за работа с пожарната техника на въоръжение в РДПБЗН.
През м. септември бе организирано и проведено ПТУ с участие на сектор СОД при
РДПБЗН – Русе и силите и средствата на ЕСС от област Разград, в което участие взеха общо 85
служители на МВР, ЦСМП – Разград, Общинска администрация гр. Разград, служители на
„Биовет“ АД, Доброволно формирование „Общинска спасителна команда – Разград“ към
община Разград и Областната структура на Български червен кръст – Разград. Може да се
посочи, че поставените задачи пред участниците бяха изпълнени, съгласно предварително
разработения сценарий и поставената цел беше постигната, като оценката дадена от кмета на
община Разград и областния управител на област Разград беше много добра.
През месеците ноември ръководството на РДПБЗН – Разград взе участие в учение
ликвидиране на произшествие при авиокатастрофи организирано от РДПБЗН – Стара Загора.

Дейността по ДЗ в РДПБЗН - Разград през изтеклия период се осъществява съгласно
утвърдения годишен план и изискванията на Правила за организация на дейността по
осигуряване на дихателната защита, утвърдени със заповед № 8121з-10/07.01.2015 г. Със
заповед на директора на РДПБЗН - Разград са определени: служител – отговорник по ДЗ и
служител осъществяващ техническото обслужване и ремонт на ДА. Техническата
документация се води, съгласно изискванията на нормативните документи. През отчетния
период няма отказ на дихателен апарат при действия в реална обстановка или тренировки,
както и обгазени служители. През месец ноември, чрез медицинска служба към ОДМВР –
Разград бе организиран и извършен медицински преглед на служителите работещи с ВДА.
Съгласно утвърдените графици за периода януари – декември са извършени – 110 бр.
технически освидетелствания на бутилките за ДА, 120 бр. проверки № 2 на ДА, 20 ремонта на
ДА и 12 бр. технически обслужвания на компресора за пълнене на бутилките за сгъстен въздух,
за които са изготвени съответните отчетни документи.
Един служител от РДПБЗН е преминал годишен медицински прегледи и изследване
„Барофункция” на водолазите от ГДПБЗН и е взел участие в практически лагер за служителите,
извършващи водолазни дейности, за което му е идаден допуск за извършване на водолазна
дейност.
През месец април бяха организирани проведени областните състезания по ППС.
Сформираният представителен отбор взе участие в зоналните състезания проведени в гр. Варна
съвместно с трета зона, където завоюва второ място. През предходната година бе сформиран и
отбор от младежи, който взе участие в зоналното състезание, а трима от старшата възраст взеха
участие в мъжкия отбор на проведения републикански преглед през м. юни. Осем младежи и
две девойки от отбора взеха участие в представителните отбори на Р България в проведеното
световно първенство за юноши и девойки в гр. Варна през м. септември. Двете девойки
участваха и в отбора на Р България в световното първенство за жени в Р Словакия. Това от
своя страна е напредък в развитието на ППС в сравнение с предходните години и тази дейност
трябва да се утвърди и надгради през настоящата година.
6. Ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на
органите на изпълнителната власт и населението.
Съгласно “Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за
ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при
бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012г. и в
съответствие с план-график утвърден от министъра на вътрешните работи и план-график
утвърден от областния управител на област Разград през месеците февруари, март, април, май
и юни, септември, октомври и ноември се проведоха тренировки по системата за ранно
предупреждение и оповестяване на длъжностни лица от областта, включени в групите за
оповестяване. Резултатите са следните: от общо 844 планирани за оповестяване лица, реално
оповестени са 656, като относителния дял на реално оповестените е 77,73%.
Процентното отношение на реално оповестените лица за петгодишен период има
следния вид:
2014г. – 73.36%
2015г. – 76.53%
2016г. – 77,20%
2017г. – 77,99%
2018г. – 77,73%
Видно от цитираните данни се наблюдава устойчивост в успеваемостта на оповестените
лица.
През месец декември, бе закупен UPS (непрекъсваемо токозахранване) за работната
станция и сървър за СРПО, който ще предотврати повреди на отделните компоненти на
системата за оповестяване при внезапни прекъсвания на основното електрическо захранване.
В съответствие с изготвен график, през месеците март, април и май, служители от
РДПБЗН, съвместно със служители от сектор КИС – Разград, извършиха проверка за
техническото състояние на инсталираната сиренно-оповестителна апаратура на територията на
областта.

Тренировка с реално задействане на сиренната система се проведе на 02.06.2018г. в
изпълнение на план – график, утвърден от министъра на вътрешните работи. По време на
тренировката, от монтираните 136 бр. сирени С-40, не се задействаха 4 бр., от които 3бр. са с
липса на електрическо захранване (закрити партиди от енерго-разпределителните дружества),
1бр. поради отпадане на силовото захранване по време на тренировката, заради временни
прекъсвания и повреди в електрическата мрежа.
През последните години се наблюдава тенденция към увеличен брой на закрити
телефонни постове от страна на абонати, което води до необходимостта от локално задействане
на сирените. Друг сериозен проблем е закриване на партиди за трифазен електрически ток,
водещо до невъзможност за задействане на сирените.
ТКО и сиренната система на областта е физически и морално остаряла, вероятността от
несработване е голяма, въпреки това се полагат усилия и се поддържа в степен на готовност, за
да осигури оповестяване на населението при необходимост.
7. Разрешителна и контролна дейност на търговци по чл. 129 от ЗМВР и на
продукти за пожарогасене.
За разглеждания период от страна на РДПБЗН - Разград са издадени две разрешения на
търговци, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди на територията на
област Разград.
8. Оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на
изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования.
В началото на отчетния период се проведе работна среща с представители на всички
общини, на която бяха разгледани въпроси свързани с набирането, регистрирането и
обучението на доброволци от доброволните формирования (ДФ) в област Разград.
През месец май представители на РДПБЗН участваха в семинар-обучение, организирано
от ГДПБЗН и Националната асоциация на доброволците в България. Разгледани бяха
проблемите на регистрираните доброволци от доброволните формирования в страната.
Предстои промяна в тематиката и часовете за обучение на доброволците. Създадените и
регистрирани доброволни формирования в област Разград, имат изготвени актуални планове за
взаимодействие със съответната РСПБЗН.
Актуалните данни за състоянието на регистрираните доброволни формирования (ДФ) в
област Разград: 90 бр. регистрирани доброволци:
-Общинска спасителна команда Разград – 10 доброволци преминали I и II модул;
-Общинска спасителна команда Исперих – 25 доброволци преминали I, II и III модул;
-Общинска спасителна команда Кубрат – 15 доброволци, от тях 13 са преминали I, II и
III модул и двама с преминат I модул;
-Общинска спасителна команда Цар Калоян – 3 доброволци преминали I и II модул;
- ДФ „Вихър-2009“ община Завет – 13 доброволци преминали I, II и III модул;
- ДФ „Единство“ община Лозница – 14 доброволци , 13 от тях са преминали I и II модул,
а един доброволец не се е явил за обучение;
- ДФ „Самуил 2014“ община Самуил – 10 доброволци, седем от тях са преминали I, II и
III модул а трима са обучени по програмата за I модул.
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През м. февруари в община Самуил бе проведено съвместно пожаро-тактическо занятие
с участие на служители от РСПБЗН-Разград и доброволци от ДФ „Самуил 2014“. Проведе се
планиране и управление на евакуационни и аварийно - възстановителни работи при
възникване на земетресение, както и СНАВР в района на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
През месец юни бе проведено съвместно пожаро-тактическо занятие с участието на
служители от УПБЗН-Цар Калоян и доброволци от доброволното формирование „Общинска
спасителна команда“ – Цар Калоян. Планираните и извършени дейности включваха гасене на
пожар възникнал в ЦНСТ и ЦСРИ гр. Цар Калоян, както и евакуация на хора и имущество.
През м. септември доброволци от ДФ „Общинска спасителна команда – Разград“ взеха
участие в пожаро-тактическото учение съвместно със сектор СОД при РДПБЗН-Русе.
Доброволците от ДФ „Общинска спасителна команда – Разград“ се включиха при извършване
на дейности по спасяване на група бедстващи граждани, вследствие проливен дъжд и
придошлите високи води в местността „Пчелина”, пълнене и транспортиране на чували с
инертен материал (пясък), надграждане на стената между двата язовира.
През месец ноември бе проведено съвместно пожаро-тактическо занятие с участието на
служители от РСПБЗН-Кубрат и доброволци от доброволното формирование „Общинска
спасителна команда“ – Кубрат. Планираните и извършени дейности включваха евакуация на
хора и имущество от спортна зала „Кубрат”, след срутване и блокиране на евакуационните
изходи към зала за борба - вследствие на земетресение. Действията по евакуацията се
извършиха съвместно с екипите от ФЦСМП – Кубрат и РУМВР-Кубрат.
През м. октомври беше проведено заседание на областния съвет за намаляване на риска
от бедствия, на което началник сектор ПКД в РДПБЗН-Разград представи състоянието на
доброволните формирования в областта. Беше уточнено, че служителите работят и с
младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ с перспектива възпитаниците им след
време да проявят интерес или към тяхната професия или към включване в доброволните
формирования. Бяха представени и обучителните центрове, в които се подготвят доброволците.
16. Осъществени добри практики през периода.
Създадена е добра организация и взаимодействие с областните и общинските структури
при извършваните съвместни проверки на потенциално опасните обекти и разработване на
плановете, съгласно изискванията на ЗМВР и ЗЗБ.
През периода са актуализирани съвместните планове за взаимодействие между
РД/РСПБЗН и местните експлоатационни дружества на РУГ-Русе, Енерго-про, ВиК, ОПУ,
“Овергаз” АД. По общини, са разработени съвместни планове за действия при БАК. Взето е
участие в заседание на областната комисия за защита при бедствия и две заседания на
областната комисия по безопасност на движение по пътищата.

В следствие на падналите обилни снеговалежи, навявания и ниски температури в
началото на годината бе оказано съдействие на електроразпределителното дружество „Енергопро“ ЕАД и „Водоснабдяване Дунав“ АД, с цел откриване на възникнали аварии и
възстановяване нормалното подаване на електричество и вода към засегнатите населени места
от територията на област Разград.
Своевременно се оказва методическа помощ на областната и общински администрации
във връзка с работата на Съветите за намаляване риска от бедствия.
Надгражда се работата с младите огнеборци като същите след навършване на 16г.
възраст се включват в младежките отбори по ППС за юноши и девойки.

