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D-EMERSYS
Сили за бърза намеса при химически,биологически, радиационни
и ядрени извънредни ситуации по река Дунав
Приоритетна ос 3: Безопасен регион
Конкретна цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион
Обобщение на проекта
За бързо и ефикасно управление на биологично-химично-ядрени спешни ситуации
(CBRN) по река Дунав, румънско-българските служби за спешна помощ искат да установят
в трансграничната зона обща мисия за бърза намеса, D-EMERSYS, която е резултат на
взаимосвързаността на 2 специализирани звена, а именно на звеното за намеса по
вода, представено от румънските органи за бърза намеса, и звеното за помощ на място,
представено от българските аварийни органи. И двете структури ще действат координирано,
под ръководството на страната, в която се извършва намесата.
Центърът на отделението за намеса по вода се състои от 3 CBRN плавателни съдове за
бърза намеса, които могат да откриват замърсители на място, са оборудвани с устройства
за обеззаразяване на плаващи структури и пожарогасене на пожари/ дисперсия на токсичен
облак. Отделението за помощ на място включва 5 специализирани мобилни CBRN платформи,
които позволяват направянето на анализ на токсичните CBRN елементи във вода, почва и
въздух, както и уреди за обеззаразяване на интервенционния персонал и на устройствата.
Допълнителни специализирани анализи на замърсителите ще бъдат проведени в нова медикоправна лаборатория за околната среда на INCDFM.
Допълнително, проектът ще осигури обучение на интервенционния персонал и
подготовката на необходимите инструменти, съгласно правната рамка за функциониране на
D-EMERSYS, като установява силно партньорство, с цел покриване на спешните CBRN ситуации
на река Дунав, в полза на населението и на околната среда в тази зона.

Общи териториални предизвикателства
Замърсяването на река Дунав с химически, биологични или ядрени материали може да
парализира икономическите и транспортните системи и може да има необратимо въздействие
върху околната среда и населението в тази зона. Наличието на ядрени и промишлени
инсталации по поречието на река Дунав и увеличаването на транспорта на опасни материали
представляват предизвикателство за органите за извънредни ситуации в трансграничната
зона Румъния - България. Честота на извънредните ситуации, които изискват специализирана
CBRN намеса, се е увеличила през последните 5 години – това задължава властите на двете
страни да използват повече от необходимите ресурси, за намеса във водата, с цел спестяване
на живота, устройствата и опазването на околната среда.
Бързо и подходящо реагиране при извънредни ситуации, от изтичане на нефтопродукти
в баржи с опожарени товари с опасни материали, изисква специализирано обучение на
интервенционния персонал, оборудване и защитно оборудване, за да бъде възможна
безопасна намеса и за да се осигури безопасност в замърсени или в горещи зони. Силите
за намеса отговорят за бързо идентифициране и спешно характеризиране на събитието, по
време на операциите за спасяване и изолиране на замърсяването, едновременно с техническо
обеззаразяване.
Следователно, ефективна намеса изисква използването на силите за интервенция по
вода и на място. Добавената стойност на този проект се състои от създаването на една
интервенционна сила, на разположение на властите в трансграничната зона, която да съедини
мощността на двете страни, под ефективно икономическо решение.

Основните цели на проекта
Създаването на обща интервенционна сила в трансграничната зона, с цел ефективно
управление на CBRN извънредни ситуации, по поречието на река Дунав.
Имайки като цел обединяването на усилията и координирането на ресурсите, този проект
представлява истинско трансгранично съвместно действие на органите, предоставяйки
адекватен отговор за недостатъците на реагирането при спешни случаи в зоната, по конкретно
предлага реагиране и действие при CBRN извънредни ситуации по поречието на река Дунав.

Очаквани резултати
Проектът ще създаде високо специализирана трансгранична структура и ще предостави
инструменти и експертиза, които ще осигурят бързо и широко управление на извънредните CBRN
ситуации по поречието на река Дунав. Проектът ще предостави най-съвременни технологии
на аварийните органи, за откриване, характеризиране и изолиране на замърсители, заедно
със спасителни съоръжения. Всичко тива ще осигури повишено качество на управлението на
извънредните ситуации и реагиране по поречието на река Дунав:
• Отдел за реагиране по вода - 3 плавателни съдове за бърза намеса при CBRN и екип
за интервенция, съставен от 40 специализирани оператора (за IGSU);
• Отдел за реагиране по земята - 5 CBRN специализирани мобилни платформи, с
екип на 160 специализирани оператора (за българския партньор DG FSCP-MoI);
• SEM Оборудване за новата медико-правна лаборатория за околната среда RENFLAB,
част на INCDFM;
• Партньорство и протоколи за операционизиране.

Плавателни съдове за бързо реагиране при CBRN аварийни ситуации
Плавателният съд има специални технически характеристики в сравнение с обикновените.
Плавателен съд за бързо реагиране при CBRN аварийни ситуации може да акостира на
камъните по брега на реката, без да бъде повреден. Поради специалния материал и формата,
както и поради вграденото оборудване в изискваната конфигурация, плавителният съд може
да работи дори през зимата, когато ледът започва да се образува.
Плавателният съд е оборудван със специализирано оборудване за откриване на химикорадиоактивно-ядерни материали, оборудване за безопасност и кабина за транспорт и
настаняване на екипажа.
Освен оборудването за CBRN аварийни ситуации, плавателният съд е оборудван с
иновативна система за рязане на материали и пожарогасене, специализирана в случай на
комплексни интервенции по вода (кораби, баржи), така и на брега (складове, пристанища).

Контейнери, оборудвани за CBRN аварийни ситуации
Контейнерът за CBRN аварийни ситуации е местен модул за интервенция, лесно за
инсталиране в зоната на CBRN аварийно събитие. Това е компактна лаборатория, която
съдържа цялото необходимо оборудване за решаването на всеки вид ситуация, която
може да възникне при случай на CBRN интервенция, от гледна точка на откриването на
химично-биологично- радиоактивни материали в мястото на интервенция, и също така на
деконтаминирането на структурите със помощта на специфични абсорбционни бариери.

Мобилни специализирани CBRN платформи
Мобилните CBRN специализирани платформи са мощни превозни средства, които
осигурят бързо транспортиране на контейнерите със CBRN оборудване до мястото на
събитието. Платформите за ниво 1 и ниво 2 осигуряват достъп на екипите за интервенция
при всякакви метеорологични условия и дори в недостъпни места. Платформата за ниво 1
се състои от средни превозни средства М (7.5-14Т) от категория 2. Платформата за ниво 2 е
съставена от превозни средства с гъсенични вериги и висока устойчивост, за интервенции в
груб терен и 7Т транспортен капацитет.

SE-EBS-EDX Микроскоп с висока резолюция
Електронния микроскоп за сканиране ще бъде закупен и ще бъде част от новата медикоправна лаборатория за околната средa. Инструментът ще бъде интегриран в съществуващата
инфраструктура на приемащата институция, осигурявайки анализирането на различни проби
с различен характер. Уредът ще може бързо да определя морфологията на пробите на
микроскопично ниво (резолюция на нанометрично ниво).
Ще бъде използвано аксесоар за анализ чрез дисперсия на рентгенови лъчи, за
определянето на елементите на пробите. По-конкретно, инструментът позволява и добавянето
на други различни аксесоари, тъй като електронният микроскоп за сканиране е необходим
инструмент за всички модерни лаборатории. Като пример някои наночастици могат да се
считат заплаха за човешкото здраве или за околната среда, а електронния сканиращ микроскоп
е най-бързият инструмент за едновременно определяне на параметри като размер, форма и
състав на тези наноструктури.

Партньори и бенефициенти на проекта
Румънски партньори

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ НА ФИЗИКАТА НА
МАТЕРИАЛИТЕ - INCDFM
Националният институт по изследване и развитие на физиката на материалите е найголемият институт в Румъния, посветен на изследването и развитието в областта на физиката
за кондензираното състояние и на материалите. INCDFM се развива като център за високи
постижения в областта на научните изследвания и обучението (докторски изследвания,
магистри, курсове по специализация) и осигурява подходяща среда за интердисциплинарни
изследвания в областта на материалознанието. Изследователската област включва физиката
на твърдото тяло (теоретично изследване), наноструктури и функционални материали за
приложения в областта на енергетиката, информационните технологии, медицина и опазването
на околната среда. INCDFM се възползва от нова инфраструктура за изследвания, която беше
придобита през последните 5-7 години и която е оборудвана с най-съвременни устройства, за
синтез и обработка на материалите, характеризирането на физичните, оптични и структурни
качества, със силен фокус в областта на науката на повърхностните и интерфейсите.
Ръководството на института води политика на балансирано развитие между фундаменталните
и практическите изследвания.

Институтът се намира на само 65 километра от границата между Румъния и България
и е най-близата и най-голямата инфраструктура по науката за проучване на материалите.
Допълнително към високо-квалифицирани изследователи и специализираните техници, INCDFM се възползва от нова инфраструктура за изследване, която се е развила през последните
години, и която има най-модерното научно оборудване за характеризирането на структурните,
оптичните и физичните качества на съвременните материали.
INCDFM разработва нов център, RITecC (~ 3500 кв.м пространство за лаборатории),
посветен на приложения. Този нов център вече включва инфраструктура за анализ на вазжни
за околната среда материали (XPS, GC-MS, HRTEM + електронна томография), стойността ну е
до 2 М€, и отговоря на различни нужди, част на настоящия проект.

Структурни, морфологични и композиционни анализи в INCDFM
Електронен микроскоп с висока разделителна способност (до атомно ниво)

Морфология, кристална структура и карти
на елементния състав на образците

Електронен Спин Резонанс
Анализ на примесите

Контролирани симулации на токсични и експлозивни
газове използвайки станция за смесване на газ

Фотоелектронна рентгенова спектроскопия
Повърхностни анализи, които могат да идентифицират атомни видове и химични връзки

3D анализ на повърхността с атомна микроскопия сила (AFM)

Повърхностна топография

Спектроскопия - поглъщане на рентгенови лъчи

Газова хроматография и масова
спектрометрия

Местна структура с атомна селективност
Дифракция с рентгенови лъчи за прахове, тънки филми, обемни материали

Кристалната структура на пробите

Оптично характеризиране на материалите
Получаване на отпечатъците на материалите
UV-VIS-NIR абсорбционна спектроскопия
в твърди и течни материали

Анализи на термолуминисцентни

Химически и структурни анализи

История на материалите: възраст, история
на облъчване, ретроспективна дозиметрия

Инфрачервена абсорбционна спектрометрия

Измервания за контактния ъгъл

Повърхностното напрежение,
способност на напояване / свързване

Отпечатък на образеца / пробата

Спектроскопия за измервания на фотолуминесценцията

Електронна структура на материалите

Раманова спектроскопия

Химичен състав и молекулна структура

Термофизичен анализ
Поведение на материалите в широка гама параметри на околната среда: температури (от -270⁰C
до 1600⁰С), налягане (от 10-3 Pa до 1 GPa), магнитни полета (до 14T). INCDFM е единственият
изследователски институт в Румъния, който се възползва от Mössbauer спектроскопия.

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ЗА
СПЕШНИ СИТУАЦИИ - РУМЪНИЯ
До 2004 г. мерките за гражданска и противопожарна защита бяха изпълнени от Генералния
инспекторат на корпуса на военните пожарникари и командването за гражданска защита,
институции под ръководството на Министерството на вътрешните работи.
За да се адаптират към експоненциалния растеж на невоенните рискове, на фона
на ускорението на тенденциите на глобализация, радикалните промени на климата,
разнообразието в икономическите дейности и възникването на катастрофи, тези две
институции са се съединили през декември 2004г, под наименование Главния инспекторат за
спешни ситуации (IGSU).

Главният инспекторат е част от националната система за управление при извънредни
ситуации (SNMSU), наричана по-нататък Националната система, и е част от защитните сили на
Националната отбранителна система. Националната система се състои от:
• Комитети за извънредни ситуации;
• Главния инспекторат за спешни ситуации;
• Професионални обществени публични служби за извънредни ситуации;
• Оперативни центрове за извънредни ситуации;
• Командир на операцията;
Също така, на национално ниво, Главният инспекторат координира участващите
институции в управлението на извънредните ситуации в съответствие с международните
установени принципи, специфични на U.N., E.U., N.A.T.O. и други органи, към които Румъния
принадлежи.
Като част на Националната система за управление, IGSU координира на национално
ниво държавните отговорни органи за управлението на извънредните ситуации. Също така,
инспекторатът осигурява имплементация на национално ниво на действащото законодателство
за защита на живота, имуществото и околната среда срещу пожари и катастрофи, както и
изпълнението на мерките за гражданска защита и управлението на извънредните ситуации.

В Румъния IGSU е законно разпознат като държавен регулаторен орган в областта на
гражданската защита. Основните му тематични компетенции, приложими на национално ниво,
включват:
• Издаването на методологии, наредби, инструкции, стандарти и работни процедури
в областта на планирането, подготовката и реагирането при извънредни ситуации;
• Издаването и координирането на имплементацията на националните програми за
обучение в областта на защита срещу катастрофи / извънредни ситуации;
• Осигуряването и развитието на международното сътрудничество в областта на
управлението и реакцията при случаи на извънредни ситуации;
• Координирането и разполагането на спешни професионални услуги (регионални
инспекторати за извънредни ситуации) в областта на планирането, подготовката и
реакцията в случай на спешност.

IGSU е националната структура на Министерството за вътрешни работи, специализирана
в осигуряване на безопасност при пожар, спасяване и защита при катастрофа. На централно
ниво, IGSU се състои от единствена администрация, а на регионално ниво съдържа 41
оперативни структури, с наименование Регионални инспекторати за извънредни ситуации
(ISUJ). ISUJ са отговорни за гасенето на пожари, спасителни дейности; спешни спасителни
дейности и възстановяване, оперативна защита в случай на наводнения и операции по търсене
и спасяване; ранно предупреждение и предупреждение в случай на катастрофи.
ISUJ е специализирана юридическа структура, част от местната подсистема за управление
на извънредните ситуации, предназначена за осъществяване на мисии за предупреждение,
наблюдение и управление в случай на извънредни ситуации в зоната за която отговорят.
Обикновено зоната е същата с територията на окръга. Основните отговорности са планиране,
подготовка и реагиране при извънредни ситуации, съгласно издадените от IGSU правила.
Единиците ISUJ са организирани и работят като професионални аварийни служби на IGSU.
В регионалните инспекторати за извънредни ситуации се намира Службата за спешна
медицинска помощ, реанимация и изваждане (SMURD), която е в сътрудничество с окръжните
болници, регионалните и местните власти. В структурата на SMURD работят екипи за
изваждане и реанимация, специализирани в спешна медицинска и техническа помощ, както и
парамедицински екипи, специализирани в квалифицирана първа помощ.

Специализираните структури създадени под Главният инспекторат са следните:
• Националният оперативен център, който изпълнява непрекъснато работите по
наблюдение, оценяване, предупреждаване, уведомяване, ранно предупреждаване,
подготвеност, координиране и оперативно управление на извънредните ситуации
на национално равнище;
• Инспекцията за предупреждаване, която изпълнява функциите по регулиране,
одобрение, насочване, информиране и публичен контрол;
• Структурата на логистиката / управлението, която организира, контролира и
извършва специфични дейности за техническо и материално снабдяване, осигурява
управлението на собствеността и други задачи, необходими за изпълнението на
задълженията;
• Финансовата счетоводна структура, която осигурява управлението на публичните
средства, свързани с Главния инспекторат;
• Други подходящи отделения за изпълнението на специфични задачи.
Главният инспекторат се организира в отдели, служби, офиси и / или отделения.
Генералният инспекторат и регионалните структури са съставени от 41 оперативни
центъра и 280 под-звена с над 3500 технически интервенционни методи.

В институцията работят около 30 000 души, от които 97% работят в оперативни звена
и 3% в административните структури: училища, учебни и изследователски съоръжения,
работилници, работни складове, складове за техническо снабдяване, логистика и ремонти.
Екипът е подготвен от специализирани институции за обучение: полицейска академия
“Александру Йоан Куза” Букурещ - факултет по пожарна безопасност и Училището за
пожарникари – подофицери и защита на населението “Павел Зъгънеску”, Болдещ.

Българският партньор

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, БЪЛГАРИЯ

Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството
на вътрешните работи на Република България (DG PSCP-MoI). DG PSCP се състои на централно
ниво от централна администрация, а на регионално ниво съдържа 28 териториални структури,
действащи във всеки географски регион на страната. Главната дирекция за безопасност и
защита на населението е държавна специализирана структура, отговорна за безопасността в
случай на пожари, спасителни операции и защита в случаи на катастрофа.
Изпълнява:
• Защита и контрол; пожарогасене, спасителни дейности;
• Разрешителни дейности и контрол върху извършващите единици на дейност в
областта на безопасността против пожар или които са отговорни за използването
на инсталациите и оборудването, свързани с пожарна безопасност;
• Разрешителни и контролни дейности свързани с използваните продукти при
пожарогасене, от гледна точка на тяхната ефективност;
• Спешни спасителни и възстановителни дейности, операционна защита при
наводнения, търсене и спасяване;
• PCBRN защита в случай на инциденти и аварии с опасни вещества и материали,
• и намаляването на въздействието на екологичните инциденти;
• Ранно предупреждение и съобщаване към изпълнителните органи и към органите на
населението в случай на катастрофа и въздушни опасности;
• Осигуряване на защита на населението при “война” или “извънредна ситуация”, в
съответствие с Женевските конвенции;
• Подпомагане при извършването на дейностите на Междуправителствената комисия
за спасяване и подпомагане, част на Министерския съвет;
• Методологична и експертна подкрепа за защита против катастрофи, за изпълнителните
териториални органи;
• Оперативно сътрудничество със структурите на ЕС и НАТО, както и с други
международни организации в областта на противопожарната безопасност и защита
на населението, за хуманитарна подкрепа и гражданско-военно аварийно планиране.

Основната част на защитата е подходящо планиране на извънредните ситуации – DG FSCP
изготвя Националния план за защита от катастрофи, който съдържа планове в случаи на:
• Пожар;
• Наводнения;
• Земетресения;
• зимни бури и подхлъзване на лед;
• изтичане на петролни продукти;
• Промишлени инциденти;
• Радиологични инциденти;
• Биологично замърсяване;
• Терористични действия.

РОЛЯ В ПРОЕКТА
DG FSCP състои от широка гама от специализирани административни звена и отдели,
които покриват всички аспекти на управлението на катастрофите - техните експерти участват
с опит и знания във всички дейности по проекта.
DG FSCP активно участва в рекламирането и разпространяването на резултатите по проекта.
DG FSCP вече има традиция в сътрудничеството с различни партньори (НПО, доброволци,
общини, училища и академии), с цел провеждане на различни обществени събития в областта
на противопожарната безопасност и гражданската защита.
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