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Предмет на аварийно-спасителните технологии е редуцирането на тежестта, ограничаването на размера, преобразуването на вредите и
възстановяването на увредените обекти. Това са
спасителни дейности, които по традиции у нас
се свързват с възникването и последствията при
аварии. Поради това терминът „аварийно-спасителни технологии“ е придобил гражданственост.
Всъщност това са технологии, които се използват
при всички изложени опасни събития - инциденти, злополуки, аварии, антропогенни и природни
бедствия и катастрофи, кризи и тероризъм.
Аварийно-спасителните технологии обхващат
всички видове работи, които са свързани с редукция на вредите, възникнали или можещи да възникват при опасни събития.
Аварийно-спасителните технологии включват следните технологични работи - операции:
1. Мониторинг на вредите и околната среда.
Целта му е да се проведе наблюдение, контрол,
да се направи прогноза и оценка на вредите и околната среда. Задачите, които следват от тази цел са:
• идентифициране на причината за появяване и
на източника на възникналото опасно явление;
• разкриване на характера на опасното антропогенно или природно опасно събитие, вида и
нивото на емитираните рискови фактори;
• установяване на обектите, подложени на въздействието на рисковите фактори;
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•

определяне на нивото на рисковите фактори в
зоната на разпространение;
• установяване размерите и спецификата на
пространството на действието на рисковите
фактори и прогнозиране на изменението им
във времето;
• идентифициране на вредите, определяне на
вида, тежестта и размерите на вредите, нанесени на конкретни обекти на опасните въздействия.
2. Локализационни работи.
Тези работи обхващат всички дейности, чрез
които се цели да се:
• отстрани причината за появяване на опасното
явление;
• локализира и прекрати действието и развитието на опасното явление;
• ограничи емитирането на опасни фактори;
• намали нивото на емисиите до допустими
стойности;
• предотврати възникването на вторични опасни
явления в хода на работа.
3. Пътни и изкопни работи.
Пътните работи са специфични механизирани процеси, които целят осигуряване на подходящи пътни условия за:
• въвеждане на спасителните екипи;

• извършване на транспортни операции по превозване на тежки машини, спасително оборудване, материали за обеззаразяване, консумативи, хуманитарна помощ и т.н.
Изкопните работи са свързани с пътните [8].
Освен че са част от тях, допълнително се прилагат за:
• разкриване на входове и изходи на защитни
строителни съоръжения;
• осигуряване на достъп до повредени участъци
от комунално-енергетичните системи;
• разчистване на затрупвания от повредено технологично оборудване, строителни елементи,
наноси от наводнения и други подобни.
4. Транспорт.
Транспортните операции са определящи за
краткосрочното започване и провеждане на спасителните операции. Чрез тях се доставят техника, личен състав, материали и консумативи, както и за превозване на пострадали и евакуиране на
население, животни, материални ценности.
5. Локация, извличане и спасяване на пострадали хора от зоната на поражения.
Целта на локацията е установяване на местоположението на хората, животните, имущество,
материални и културни ценности, които са били
подложени на въздействието на рисковите фактори в резултат на опасните събития, независимо от
състоянието в което са.
Спасяването в тези случаи се изразява в освобождаване на жизненото им пространство, извличане, извеждане и транспортиране на безопасни места.
Преди провеждане на спасителни операции в
развалините се провежда винаги проучване. Преди започванаето на спасителни работи се осигуряват винаги безопасни условия на труд на спасителите [3].
6. Товароподемни работи.
Те са неразделна част от аварийно-спасителните работи, като по данни на някои автори са 14
- 17% от всички спасителни операции. Намират
широко приложение при спасяване на хората, материалните ценности, възстановяване на щетите от
природни бедствия и производствени аварии. Те са
свързани с редица други видове работа - разчистване и устройване на проходи; разчистване на елементи на затрупване; изпълнение на аварийно-възстановителни работи на комунално-енергийната
мрежа; ремонт и възстановяване на мостове и пъ-

тища; товарно-разтоварни работи; преместване на
материали, детайли и елементи на конструкциите.
7. Пожарогасителни работи.
Включва всички процеси и операции по прекратяване на горенето като изолиране и ограничаване на достъпа на въздух или горими вещества
в зоната на горене, охлаждане на зоната на горене, смесване на реагиращите вещества с негорими и др.
8. Евакуация.
Представлява преместване на хора, животни,
материални и културни ценности, на предприятия
и други обекти, които са подложени на действащи
или потенциални опасности от аварии, природни
бедствия и катастрофи, на безопасно място.
Особено значение имат информацията и инструктажа на населението в хода на провеждане на
евакуационните мероприятия. За тази цел трябва
да се използват електронните средства за информация, улични високоговорители, поставяне на нагледна информация на транспортните средства.
Оповестяването се организира и извършва най-бързо посредством радиото и телевизията. Воят на сирените означава предупредителен
сигнал „Внимание“. Чувайки този сигнал, трябва
незабавно да се включат телевизионните и радиоприемниците и да се слушат извънредните съобщения на местните органи на властта. Всички
по-нататъшни действия се определят от техните
указания.
9. Обеззаразяване.
Извършва се при възникване на замърсяване с химични, биологични и радиоактивни вещества на околната среда, хора, животни, оборудване, сгради и всякакви други обекти, разположени
в зоната на разпространение на замърсителите.
Представлява система от технологични операции
по отстраняване на замърсителите или неутрализиране със специфични методи и средства.
10. Комунално-енергийни работи.
Целта им е да се нормализира действието
на основните комунални системи и съоръжения
в населените места или временните пунктове за
настаняване и пребиваване водоснабдяване, канализация, електро- и газоснабдяване.
11. Медицинска помощ.
Медицинско-спасителната дейност е съвкупност отспециализирани медицински работи като
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първа помощ, спешна и клинична помощ на пострадалите.
12. Хуманитарна помощ.
Хуманитарно-спасителна дейност са всички
видове работи, които осигуряват необходимите
храни, питейна вода, облекло, жилища, подслон и
други основни жизнено необходими условия.
Ролята на възстановителните работи нараства значително пред вид необходимостта да се
извършват в голям мащаб в зависимост от характера на пораженията и разрушенията.
Голямо значение придобива бързото възстановяване на обектите, особено на летищата, пътищата, мостовете и т. н. за създаване на нормални
условия за живот.
ИЗВОДИ:
• Въпреки стремежа за постигане на всеобхватност в разглеждането на проблемите, свързани
с организирането и провеждането на аварийно- спасителните и възстановителни работи,
не всички проблеми са изследвани;
• Всеки конкретен случай има своите особености, но адекватният отговор на критичната
ситуация в голяма степен зависи от познаване
на общата теория по проблема и способността
за нейното адаптиране към ситуацията;
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• Единственият начин за ефективна защита на
населението в условията на аварии и кризи
е детайлно планиране, организиране и всестранно осигуряване на комплекс от превантивни и последващи мероприятия с привличане
на всички налични сили и ресурси.
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