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Изводи:

● извършените през последните години структурни промени и
прехвърлянето на спасителни средства от Изпълнителна агенция
„Морска администрация” (ИАМА) на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), не само не подобриха
състоянието на българското ТиС, а в значителна степен го влошиха;

● в Плана на операциите по търсене и спасяване на море (ПОТС)
дейностите по ТиС на море в Р. България се разглеждат самостоятелно
и не са включени в единен общ национален план по ТиС на море, суша
и в планините;

● ПОТС е изготвен през 2004 година и с изключение на направените през
2009г. незначителни корекции, той не е актуализиран през следващите
години. Част от включените в него сили и средства отдавна не са
налични или са извън експлоатация. Съгласно добрите практики
подобни планове се актуализират на всеки 2 (две) години, а в случай на
необходимост и по-често.

● в сега действащият ПОТС освен крайбрежните общини, не са включени
и доброволческите структури и това е сериозен пропуск.

● националното ни законодателство е хармонизирано и отговаря на
изискванията на подписаните от Р.България Конвенции и на
Директивите на ЕС.

● съществуващите проблеми налагат да се преосмисли сега
съществуваща структура по ТиС и определят необходимите ресурси,
които да гарантират изпълнението на задълженията на държавата по
ТиС на море.

● необходимо е да се обърне сериозно внимание на доброволческите
структури като „Булсар”, които могат да бъдат много полезни в случай
на инцидент.
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● липсват обективни доказателства за изпълнение на отговорностите по
провеждане и отчитане на тренировки и обучение на екипажите на
спасителните средства, оптимизирането  на ПОТС и МАСО.

● липсват анализи на проведените операции по ТиС и борба с разливите,
на базата на които да се направят обективни изводи за състоянието,
възможностите, ефективността и подготовката на отговорните за ТиС
институции.

● силите и средствата с които разполага държавата, не са достатъчни за
пълно и адекватно покриване на българския район по ТиС. Необходими
са два многофункционални спасителни кораба – единият позициониран
във Варна, а вторият в Бургас, отговарящи на всички съвременни
изисквания, способни да покрият целия БМОРТиС ;

● необоснованите и лишени от логика структурни промени по отношение
на морското ТиС, както и ликвидирането на практика на двата кораба, с
които разполагаше държавата – с/к „Перун” и с/в ”Мизар”, доведоха до
днешното трагично състояние на българското Търсене и спасяване;

● държавата не е подготвена за справяне със сериозни инциденти в
открито море при тежки метео условия, когато освен спасяването на
екипажа много често се налага да се предприемат действия по
спасяването на кораба с цел избягване на по-тежки последици, като
замърсяване на морето и крайбрежието;

● към момента държавата разполага с няколко малки плавателни съда,
които са в състава на ИАМА, което не и позволява да изпълнява
адекватно задълженията си по ТиС. В случай на бедствие, когато се
налага операциите да се провеждат при тежки хидрометеорологични
условия се разчита основно на силите и средствата на МВР и МО;

● спасителните катери Parker 900 от типа на FRC, с които разполага
ИАМА имат много малък район на действие от брега и не покриват
българския ТиС район. Те могат да участват в спасителни операции
само в близост до брега и при хубаво време;
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● хеликоптерите, които предоставя МО за операции по ТиС не могат да
покрият целия район по ТиС поради ограничение в района на действие
(до 150 мили);

● единствено МВР и ВМС разполагат със съвременни кораби, които
могат да покрият целия БМОРТиС;

● в районите на медицинските заведения липсват специализирани
площадки, които да позволяват доставянето на пострадалите директно
от мястото на инцидента до болницата;

● липсата на целеви средства за провеждане на тренировки и учения
значително понижават ефективността при провеждане на операции по
ТиС;

● не се използват възможностите на доброволческите структури, което
значително намалява ефективността на операциите по ТиС.

Предложения

● да се осъвремени Плана на операциите по търсене и спасяване на море
(ПОТС) в отговорния район на Р.България, като в него се включат
реално съществуващи спасителни средства. В него следва да се обърне
много сериозно внимание на подготовката и обучението на участниците
в операциите по ТиС.

● необходимо е държавата да създаде Фонд, който да обезпечава
финансово обучението и провеждането на съвместни тренировки и
учения на разписаните в Плана институции и организации. Този Фонд
следва да компенсира направените от участниците в операция по ТиС
на море разходи, без всякакво забавяне при максимално опростени
процедури;

● в ПОТС ясно и точно да е указано как ще се компенсират направените
от участниците в операции по ТиС на море разходи;
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● стриктно да се изпълняват задълженията по подготовката на
спасителните средства и техните екипажи, както и тяхното надлежно
отчитане;

● след извеждането от експлоатация на с/к „Перун” и с/в „Мизар”
държавата остана без съвременни многофункционални средства за
провеждане на операции по ТиС на море. Това налага спешно да се
потърсят възможности за доставяне на първо време поне на един
съвременен спасителен кораб.

● ПОТС и областните планове да се актуализират своевременно,
отчитайки настъпилите промени.

● закупуването на два нови многофункционални спасителни кораба
следва да е приоритет на държавата. Липсата на средства не може да
бъде оправдание. За целта, част от таксите събирани от ДП
„Пристанищна инфраструктура”, както и част от таксите събирани от
РВД могат да се събират в специална сметка и да се ползват само за
нуждите на ТиС;

● предвид стойността на нов спасителен кораб, като начало следва да се
направи всичко възможно в най-кратки срокове да бъде доставен поне
един;

● средства могат да се търсят и по линия на публично-частно
партньорство, което за сега е само едно пожелание;

● доставянето на нови спасителни кораби ще позволи спасителни катери
от типа на Parker 900 да се поставят на борда на спасителния кораб, с
което техният ефективен радиус на действие ще се увеличи значително;

● спасителният влекач „Мизар” може и трябва да бъде ремонтиран и
оборудван с  необходимите спасителни средства;

● да се изгради подходяща хеликоптерна площадка - например в двора на
Военноморска болница във Варна. Това ще ускори съществено времето
за прехвърляне на пострадалите от мястото на инцидента до болницата;
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● необходимо е да се създаде Гаранционен Авариен Фонд (ГАФ), който да
осигурява средства единствено за нуждите на ТиС и борбата с разливи.
Да се опростят процедурите за компенсиране на средствата, които
участниците в операциите по ТиС са изразходвали.

Заключение

Целта на настоящият анализ е не само да представи обективна
картина на състоянието на морското Търсене и спасяване в Република
България, но и да предложи конкретни решения за преодоляване на
кризата.

Значителното повишаване на рисковете от инциденти в БМОРТиС
изисква изграждането на съвременна спасителна служба, отговаряща
на най-добрите световни практики. Не може повече да се подценяват
проблемите, които вече 26 години стоят пред морското ни Търсене и
спасяване и продължават да се задълбочават. Всяко забавяне може да
се окаже фатално.

Надяваме се с този анализ да привлечем вниманието на всички
заинтересовани страни и това да бъде първата реална стъпка за
излизане от кризата.
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