Успешно беше преодоляно обявеното „бедствено
положение” в Община Плевен
вторник, 14 март 2017

Общинско учение на тема „Дейност на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при
бедствия, органите за управление и силите на Единната спасителна система /ЕСС/ при възникване на
земетресение и тежък железопътен инцидент с товарна композиция, превозваща опасни вещества и
материали, на територията на община Плевен” се проведе днес. Учението започна със свикване в
реално време на Групата за управление при Щаба за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия под ръководството на заместник-кмета Тодор Еленков, докладване на първоначалната
информация и постъпилите сигнали и набелязване на координирани действия за провеждане на
защитни мероприятия. След преценка на ситуацията от всички компетентни органи беше обявено
бедствено положение в Община Плевен.
В хода на учението беше разиграна следната обстановка - усетено е силно земетресение на
територията на община Плевен, в резултат на което са повредени и разрушени жилищни и обществени
сгради в много от населените места, сериозно засегнати са електропреносната и ВиК-мрежата. Няма
данни за загинали хора, но са постъпили множество сигнали за тежко пострадали. Най-тежка е
ситуацията в град Плевен, където се е активизирало свлачище в района на улиците „Цар Самуил”,
„Тодор Табаков”, „Бяло море” и „Дряново”, близо до НУ „Единство”. Там спасителите откриха петима
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пострадали, трима от които тежко, и след обработка на терен бяха откарани в болница. В открития от
БЧК пункт за първа психологична помощ бяха приети двама, а на още близо 100 души бяха раздадени
пакети храна и вода.
От земетресението е засегната и административната сграда на Общината, където са се срутили част
от вътрешните стълби между 3 и 4 етажи, както и източната част на покрива. На четвъртия етаж е
възникнал пожар и има блокирани служители, които не могат да се евакуират. Екипи на Регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” потушиха пожара и изнесоха на носилка
пострадал служител, който беше откаран с линейка.
Същия ден в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” постъпва
сигнал за възникнал в района на железопътна гара Плевен-запад /Стара гара/ инцидент с товарна
композиция, превозваща опасни вещества и материали. По първоначални данни са дерайлирали
цистерни с петролни продукти, някои от които са с пробойни, и е възникнал пожар. В района на
катастрофата се наблюдава формиране на облак, който под въздействие на вятъра започва да се
придвижва към жк „Сторгозия”. Екипи на Гражданска защита измериха нивото на радиационния фон на
мястото на инцидента, който се оказа в норма. Предприето беше тампониране на пробойната и
охлаждане с вода на аварирала цистерна.
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