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Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита  

на населението“ – МВР реализира проект:  

„Надграждане на капацитета на реагиращите структури  

за съвместна реакция при възникване на опасност  

за безопасността на движението по републиканската пътна 

мрежа и повишаване познанията на гражданите относно  

тяхното поведение при тези ситуации“.   
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Проектът включва провеждането на поредица от съвместни 

семинари и учения, даващи възможност за проиграване  

на различни видове произшествия, възникнали с най-голяма 

честота и тежест по републиканската пътна мрежа  

през последните няколко години - пътнотранспортни  

произшествия с множество пострадали пътници  

(автобусни и верижни катастрофи), силно задимени  

пътни участъци вследствие на възникнали пожари, усложнена 

зимна обстановка и закъсали превозни средства, падащи 

предмети по пътното платно, наводняване на пътни участъци  

и други опасности със сходен характер. Ученията се 

провеждат на територията на различни области с голяма  

интензивност на движението, където е най-вероятно  

да настъпят такива произшествия. 

За изпълнение на дейностите по проекта на територията  

на община Пловдив в периода 12 – 14 април 2022 г. бяха  

организирани и проведени:  
 

практическо учение на тема „Крупно пътнотранспортно  

произшествие, предизвикано от свличане на голямо  

количество скални маси върху пътното платно”;  
 

семинар на тема: „Опасности при ПТП. Правилно поведение 

на длъжностни лица и граждани при възникване на пътен  

инцидент. Необходими мерки от гражданите  

за опазване на здравето и живота им“. 
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Целите на практическото учение, проведено на 13.04.2022 г., 

бяха насочени към подобряване на взаимодействията,  

координацията и общото управление на звената и екипите  

в Единната спасителна система; проверка на степента  

на подготовка на ръководителите и състава за обмен  

на информация, оценка на обстановката и вземане  

на решения; анализ на готовността за справяне с възникнали 

ПТП с пострадали. В участието учението взеха съставните  

части на Единната спасителна система за действия  

при спасяване на хора, ограничаване и ликвидиране  

на последиците при възникване на тежки пътнотранспортни 

инциденти. Тренировъчният сценарий се разигра  

на кариерата край пловдивското село Белащица с участието 

на областните дирекции на МВР - Пловдив и Смолян,  

регионалните дирекции на „Пожарна безопасност и защита 

на населението“ - Пловдив, Смолян и Пазарджик, Центровете 

за спешна медицинска помощ - Пловдив и Смолян,  

Областно пътно управление - Пловдив, Регионална дирекция  

„Автомобилна администрация - Пловдив“ и ДАБДП. 
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Екипите действаха по предварителен сценарий: вследствие 

на дъжд, предизвикал обилно снеготопене и проникване  

на вода в почвата, между градовете Кричим и Девин  

се свлича голямо количество скална маса и блокира изцяло 

пътното платно. Участъкът се намира край язовир „Кричим”,  

в планинска местност с пресечени скални склонове с наклон 

над 100 % и дълбоки пропасти, които завършват с пълноводна 

река. За инцидента около 20 ч. очевидци подават множество  

сигнали на Единния европейски номер за спешни повиквания 

112, като съобщават за затрупани автомобили с хора.  

Постъпилата информация се потвърждава и от пътуващи  

от другата страна на срутището, но поради тъмнината,  

непроходимостта на района и продължаващото падане  

на камъни не може да се определи мащабът на бедствието. 

Веднага след получаване на сигналите на тел. 112,  

към мястото на инцидента бяха насочени екипи  

на регионалните дирекции „ПБЗН” и областните дирекции  

на МВР в Пловдив и Смолян, линейки от центровете  

за „Спешна медицинска помощ” в двата града  

и специализирана техника от Областно пътно управление. 

Пристигналите първи на местопроизшествието сили  

установиха, че падналата скална маса е причинила ПТП 

между два автомобила, в които има пострадали.  

След проверка на постъпило съобщение и потвърждаване  

на тяхната достоверност след доклад от служители  

на съответната РУ – ОДМВР реагирали на сигнала, постъпил 

от РЦ112 на ДНС112, по предложение Дежурния на ОДМВР 

Пловдив Директора на ОДМВР със заповед  въвежда  

в действие на Процедура № 1 за реагиране от компетентните 

органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно  

произшествие с пострадали. Предвид това, че възникналото 

произшествие се развива на територията на две области, 

чрез НКЦБДП бе информирано ръководството на МВР и бе 

въведена в действие Процедура № 1 със заповед на главния 

секретар на МВР с район на действие областите Пловдив  

и Смолян. 


