ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Община Белене, в партньорство с Окръжен съвет - Олт (Румъния), спечели
проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен
хидроложки, метеорологичен и природен характер” - референтен № 2(3i)-2.2-8,
MIS-ETC code 142, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество
между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на
интервенция 2.
Общата стойност на договора е 4 892 695,80 евро (9 569 281,23 лв.), от
които за Община Белене 413 654,60 евро (809 038,08 лв.).
Целите на проекта са да се създаде система за наблюдение и подпомагане
вземането на решения за действие при извънредни ситуации, свързани с хидрометеорологични събития, трудови злополуки, хидротехнически проблеми и
аварийни разливи, която да работи до края на изпълнение на проекта; да се
внедри ефективна предупреждаваща система, в резултат от придобиването и
разполагането на сирени по цялата целева територия (както в рамките на
населените места, така и извън техните граници), които ще бъдат свързани със
системата за наблюдение и подпомагане вземането на решения; да се създадат
по-добри възможности за спасяване и намеса, чрез придобиването на две
патрулни и спасителни лодки; да се подобри местната осведоменост и
осъзнатост за рисковете, причинени от водите, чрез създаване и поддържане на
местен регистър за рисковете.
Предвижда се изпълнението на следните дейности:
1. Срещи между партньорите (включително за стартиране на проекта);
2. Осигуряване на офис консумативи и мобилна комуникация;
3. Публикуване обяви за пресконференция;
4. Пресконференция за стартиране на проекта;
5. Консултации за подготовката на процедури за обществени поръчки;
6. Организиране на обществени поръчки;
7. Сключване на договор за управление на проекта;
8. Публикуване обяви в медиите;
9. Обучение на представители на целевите групи в съвместни дейности за
спешно реагиране;
10. Изготвяне и отпечатване на наръчник „Как да реагираме в случай на
опасност”;
11. Работни посещения за обмяна на добри практики и обсъждане на
последващи съвместни дейности;
12. Поръчка и доставка на хардуерно IТ оборудване;
13. Поръчка и доставка на сигнално и комуникационно оборудване;
14. Поръчка и доставка на сирени;
15. Поръчка и доставка на мобилен център и превозни средства;
16. Поръчка и доставка на моторни лодки;
17. Закупуване на обзавеждане;
18. Поръчка и доставка на екипировка за действие в кризисни ситуации;
19. Стикери за всичкото закупено оборудване;
20. Разработване на техническа документация, свързана с изпълнението на
проекта;

21. Разработване на документация и получаване на строителни разрешения;
22. Инвеститорски контрол при изпълнението на строителните работи и тяхното
приемане;
23. Практическо обучение за използване на новата система за известяване;
24. Доставка и монтаж на специфичен и базов софтуер;
25. Обучение на лицата, които ще използват софтуера;
26. Отпечатване на плакати и брошури;
27. Отпечатване на рекламни материали;
28. Създаване, изработване и разпространение на ТВ клип;
29. Разработване на портал по проекта;
30. Публикуване обяви за заключителна пресконференция;
31. Окончателен одит на проекта;
32. Заключителна пресконференция;
33. Възнаграждения за българския екип за управление на проекта;
34. Превод;
35. Банкови и други такси;
36. Консултации за подготовка на проектното предложение.
В резултат от проекта се очаква да се изградят предупредителна система,
съставена от 9 електронни сирени и телефонна алармена система, Интернетбазирана ГИС система, портал за обществена информация и система за
тактическа поддръжка на управлението на интервенциите. Ще се оптимизират
времето и разходите за интервенция, с помощта на заинтересованите страни,
съхраняване на защитните материали и логистика, в случаи на наводнения или
аварийни разливи. Ще се разработи система за моделиране, симулация и
прогнозиране на възможни сценарии по отношение възникването на кризи и
последствията от опасни събития. В допълнение ще се закупят спасителни лодки
за интервенция при възникнали извънредни ситуации.
Целеви групи по проекта са пострадалите от бедствията и техните близки;
хората, живеещи в рисковите зони; местни, национални и международни медии;
органите, участващи в управлението на извънредни ситуации (публични власти,
местни и национални агенции, болници, подпомагащи институции); специални
категории целеви групи: икономически организации, застрахователни компании,
международни хуманитарни организации, неправителствени организации,
църкви, образователни институции; участващите в структурите за управление на
извънредните ситуации и членове на спасителните екипи.
Период на изпълнение: 18 месеца (22.07.2011 - 21.01.2013 година).
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