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Стара Загора

Мащабно учение при
авиационен инцидент

Над 150 служители и представители на ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, ГД „Национална полиция“, ДНС 112, ГД
„Гражданска въздухоплавателна организация“ и Специализирано
звено за разследване на авиационни събития, ДП „Ръководство
на въздушното движение“, НСС, Център за спешна медицинска
помощ, БЧК, община Стара Загора и местното доброволно формирование участваха в мащабна полева тренировка за търсене
и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията от него.
По време на учебната ситуация
последователно бяха проиграни няколко събития. В рамките
на непрекъснато нарастващата
оперативна симулация и при
лоши метеорологични условия

пътнически самолет изчезва от
радарите в района между селата Казанка, Остра могила и
Старозагорски бани. Непосредствено след това в дежурния
център на телефон 112 постъпва съобщение за пожар в го-

риста местност, намираща се в
близост до едно от населените
места.
Незабавно на посоченото място
са изпратени сили и средства от
Министерството на вътрешните работи, които установяват,
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Стара Загора

че пожарът е в резултат от паднал и възпламенил се самолет.
Пристигналите на място пожарникари и спасители от РДПБЗНСтара Загора започват действия по спасяване на оцелелите
хора и потушаване на пожара.

Екипите на полицията отцепват
района, а в полевата тренировка поетапно се включват всички представители от структурите на Единната спасителна система.
Учебните действия, които про-

дължиха над 2 часа, бяха наблюдавани от гл. комисар Николай
Николов, директор на ГДПБЗН
и представители на пожарните
служби в Република Македония
и Конфедерация Швейцария.

37-ма Регионална среща

Инициатива за готовност и
превенция при бедствия (DPPI SEE)
На 6 и 7 ноември 2018 г. в Сараево се проведе 37-та Регионална среща на Инициативата
за готовност и превенция при
бедствия в Югоизточна Европа
(DPPI SEE). Българската група бе
ръководена от старши комисар
Красимир Шотаров, директор
на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Пожарна безопас-

ност и защита на населението“.
Участниците във форума обсъдиха бюджета, годишния работен план и съдържанието на
Програмата за обучение по управление на бедствия за 2019
година.
Две от сесиите бяха посветени
на регионалното сътрудничество с партньори и международ-
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ни организации. В тях участие
взеха експерти и представители на Световната банка, ОССЕ,
Офиса на ООН за намаляване
на риска от бедствия (UNISDR),
Програмата на ООН за развитие
(UNDP), Офиса на ООН за координация на хуманитарните въпроси (UNOCHA), UNICEF, World
vision и др.

37-ма Регионална среща
Българската делегация представи информация за подготовката на предстоящото полево
учение – EU ModEX Montana
2019. То е заложено в програмата за обучение за следващата
година.
По време на церемонията по закриване, Турция предаде председателството на DPPI SEE за
2019 г. на Албания.

Национална медийна кампания

Стани доброволец!

Няколко публични личности
подкрепиха развитието на доброволното движение в страната. Кампанията на Нациоанална-

та асоциация на доброволците
се реализира с помощта на ГД
„Пожарна безопасност и защита на населението”.

Благодарим на всички медии,
които се отзоваха на нашата
молба и ще излъчат безвъзмездно този клип.

Информация за ДОБРОВОлНИ фОРМИРОВАНИя на www.mvr.bg/gdpbzn
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България-Сърбия

Съвместно учение за гасене
на горски пожари

Тренировката, която е част от проект за повишаване капацитета
за управление на риска при големи горски пожари в трансграничния
регион, се проведе на полигоните в монтанското село Трифоново
Над 20 огнеборци от РДПБЗН-Монтана и техни колеги от
Пирот участваха в съвместно пожаро-тактическо учение
за гасене на горски пожари в
трансграничния регион. Тренировъчните действия бяха част
от заключителния етап по европейски проект „Повишаване
капацитета за управление на
риска при големи горски пожари в трансграничния регион –
координация, обучение, наблюдение, иновативни методи и
технологии” на Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия
2014-2020 г. за трансгранично
сътрудничество.
Проектът се финансира от Европейския съюз със средства
по Инструмента за предприсъединителна помощ. Учението
се проведе на специално изградения по проекта тренировъчен център, разположен в
землището на село Трифоново,
община Монтана. На неговата
територия са изградени шест
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различни полигона.
Партньори по проекта са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Сектора за извънредни
ситуации при МВР на Сърбия.
Заложените цели са свързани с
повишаване капацитета за реакция в трансграничния регион на пожарните и спасителни
служби в случай на горски и
полски пожари и подобряване
на съвместното им управление.
Внимание е обърнато и на по-

България-Сърбия

вишаване информираността на
населението за причините за
възникване на подобни пожари, както и на съответните превантивни мерки.
В рамките на изпълнените дей-

ности бяха доставени специализирани автомобили за гасене на горски пожари и система
за въздушно наблюдение. При
реализиране на проекта бяха
създадени и Съвместни опера-

тивни процедури между българските и сръбските пожарни
служби, за общи действия при
възникване на горски пожари в
пограничните райони.

Внимание: Опасност от пожар в дома

Припомняме основните правила
за пожарна безопасност
правила за пожарна безопасност.
Експертите от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ препоръчват използването на
отоплителните и нагревателните
уреди да става при стриктно спазване на правилата за пожарна
безопасност, както и да се отчитат
специфичните им характеристики.
Задължително е на разстояние
от един метър около тях да не се
поставят и съхраняват горими

материали. Преди да напуснем
дома си е добре да проверим и
да изключим всички отоплителни
уреди.
Препоръчително е да не покриваме електрическите уреди и да не
сушим директно върху тях мокри
дрехи. От пожарната припомнят,
че самотноживеещите и трудноподвижните хора, както и децата
са най-рисковите групи при пожар в бита. При пожар потърсете
помощ на телефон 112.
БРОЙ 11/ 2018
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С понижаване на дневните температури и ежедневното използване на отоплителни уреди
значително се увеличава риска
от възникване на пожари в бита.
Само за последната седмица са
възникнали почти 200 битови пожара, при които са загинали петима души, а други 13 човека са
пострадали. За да не се допускат
сериозни инциденти и за да опазим своя живот и имуществото ни,
е важно да спазваме основните

Внимание: Опасност от пожар в дома

112

БРОЙ 11/ 2018

8

Внимание: Опасност от пожар в дома
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Внимание: Опасност от пожар в дома

11

112

БРОЙ 11/ 2018

Внимание: Опасност от пожар в дома

112

БРОЙ 11/ 2018

12

Внимание: Опасност от пожар в дома
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Внимание: Опасност от пожар в дома

Спорт в МВР

Трети в престижен турнир
Отборът по волейбол на РДПБЗНВарна, който е и петкратен републикански шампион на Министерството на вътрешните работи,
участва в международен турнир.
В него взеха участие осем отбора
от Полша, латвия и България.
Надпреварата се проведе от 7 до
10 ноември в полския град Августов. Състезанието бе посветено на 100 години от независимостта на Полша. След оспорвана
и мъжка борба нашите колеги заслужено се класираха трети и добавиха в богатата си колекция от
отличия – нови бронзови медали.
За най-добър нападател на първенството, въз основа на анкета

сред отборите беше определен
служителят на РДПБЗН-Варна-Калоян Канев. Тържествената церемония по закриване на състезанието и награждаване се проведе
след приключване на финалната
среща, спечелена от националният отбор на държавната служба
на Република Полша. Участието
ни завърши без травми и контузии.
Цялото мероприятие премина в
изключително спортсменски дух
и гостоприемност. Отличната база
и съоръжения бяха съпроводени
от много сериозна организация
от страна на домакините от Главната комендатура на Република
Полша.
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България-Словакия

Двустранна среща по
пожарната безопасност

На срещата между гл. комисар Николай Николов, директор на ГД
„Пожарна безопасност и защита на населението“ и генерал Александър Нейедли, президент на Пожарния спасителен корпус на
Република Словакия присъстваха старши комисар Красимир Шотаров, полк. Станислав Целенг, както и Ивана Марксфелдова,
консул на посолството на Република Словакия в София и полицейското аташе и първи секретар за България полковник инженер
Щефан Чехович.
Целта на посещението е установяване на по-близко двустранно сътрудничество и обмен на
опит между двете служби. Бяха
обсъдени различни въпроси от
взаимен интерес, както и възможностите за подпомагане
работата на екипите от двете
страни.
На срещата бе обменена информация относно структурата
и организацията на пожарната безопасност и защитата на
населението в България и Словакия, като основен акцент на
разговорите бе развитието на
доброволните формирования.
Гостите посетиха Националния
оперативен център при ГДПБЗН, както и Районен център София на Националната система
за спешни повиквания на единен европейски номер 112.

Генерал Александър Нейедли
отправи покана към ръководството на ГДПБЗН за посещение на „Пожарния и спасителен
корпус” на Р Словакия в Братислава, както и на техния учебен център през първата поло-
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вина на 2019 г.
Делегацията от Република
Словакия посети СД „Пожарна
безопасност и защита на населението“ и се запозна с възможностите за реакция на службата.

Европейски проект

Семинар в Банско

В периода 7-9 ноември 2018 г. в Банско се проведе Семинар за постигнатите резултати по европейски проект ASPires „Усъвършенствани
системи за превенция от и ранно откриване на горски пожари“. Тестовете се проведоха в местността „Чалин валог“, по време на които практически се демонстрираха сензори, реагиращи на фини прахови частици, термокамера и получаването на данни до крайните
потребители (Национален парк Пирин и ГДПБЗН-МВР).

по който се интегрират данни
от много други системи в световен мащаб. Системата ще бъде
проектирана като архитектура,
набор от протоколи, интерфейси, функционалност, характеристики, модели на данни и обработка.
Част от системата ще бъде тествана като експерименти в областта, друга част от нея ще
бъде проверена в лабораторна среда, а трета част ще бъде

валидирана чрез симулации.
Резултат от проекта ще бъда
информационна система за горски пожари, която ще позволи
по-доброто управление на риска от горски пожари.
Бенефициенти:
- Координатор – Университет за приложна наука „фулда“,
Германия;
- Партньори – Военна академия „Генерал Михайло Апостолски“, БЮР Македония; Нов
БРОЙ 11/ 2018
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Наименованието на проекта е
ASPires „Усъвършенствани системи за превенция от и ранно
откриване на горски пожари“
по Покана „Превенция и подготовка на гражданската защита“
на ГД „Хуманитарна помощ и
граждански защита“ към Европейската Комисия.
Периодът на изпълнение 1 май
2017 г. – 30 април 2019 г.
Проектът е насочен към развиване на модел на информационна система за горски пожари, в която са интегрирани
сензорни мрежи, технологии на
безпилотни летателни апарати
(дронове), обща мрежа за събиране на данни и изчисляване на
придвижването на облаците в
атмосферата.
Целта на проекта е да се назоват
и интегрират много достъпни
стандартни решения в Европа и
по света и да се докаже правилния подход към откриване на
пожарите и превенцията от тях.
Новата виртуална интегрирана
система е създадена по начин,

Европейски проект

Български Университет, Национална група за енергиен
транспорт и енергийни системи, България, „КОМИКОН“ ООД,
България и „Интерконсулт Бъл-

гария“ ООД;
- Крайни потребители: ГДПБЗН-МВР, Национален парк Пирин, Национален парк Пелистерка, БЮР Македония и Нацио-

Гости от Швейцария

нален парк Марвово
ГДПБЗН-МВР участва в проекта
като краен потребител на резултатите, без финансови ангажименти.

Ръководството на пожарната
служба на Базел у нас

Главен комисар Николай Николов, директор на ГД „Пожарна
безопасност и защита на населението“ проведе двустранна
среща с Вернер Щампфли, главен пожарен инспектор на Базел ландшафт.
На разговорите присъстваха и
старши комисар Асен Игнатов,
зам.-директор на ГДПБЗН и Вернер Дитц, старши инспектор в
пожарния инспекторат на Базел ландшафт, както и Меглена
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Гости от Швейцария
Плугчиева, бивш посланик на
страната ни в Конфедерация
Швейцария.
Целта на посещението е продължаване и задълбочаване на
интензивното сътрудничество
между двете структури, установен през последните няколко
години. В рамките на срещата
бе представен опитът на бъл-

гарските и швейцарски пожарни служби по темите: „Пожарна
безопасност и действия при
ликвидиране на последиците
от произшествия в тунели. Организация на действията при
такива произшествия“ и „ликвидиране на последиците при
CBRN инциденти. Правомощия
и отговорности на пожарните и

спасителни служби“.
Гостите посетиха СД „Пожарна безопасност и защита на
населението“ и се запознаха с
възможностите за реакция на
службата. Вернер Щампфли и
Вернер Дитц ще посетят и пожарната служба в Пловдив.

Разработка

Съвременни хибридни
автомобили
Конструктивни особености, сравнителен анализ с
плъгинг хибридите, предимства и недостатъци.
(Продължение от бр. 10)
Има два основни вида конфигурация на хибрид с външно електрическо захранване.
- последователни хибриди с външно електрическо захранване (Hybrid with Range Extender) – задвижването на колелата става само от електродвигател, а ДВГ се използва само за генериране на
електричество.
- паралелни хибридни автомобили с външно захранване – както ДВГ и електродвигателят са механично свързани с колелата и се задвижват от двата двигателя. Електродвигателят обикновено
задвижва автомобила само при ниски обороти.
Хибридните автомобили с външно захранване използват по-големи акумулаторни батерии с по-висок капацитет.
При тях електромоторите са по-големи, което позволява автомобила да използва електрическа енергия за по-високи скорости, от колкото при обикновените хибриди [10].
Конструктивни елементи на хибриден и плъгинг хибриден автомобил
За разлика от стандартните автомобили хибридните имат и захранване с високо напрежение. В
дипломната работа, разглеждам хибриден автомобил на марката „TOYOTA”, модел „PRIUS” от IV поколение и плъгинг хибрид на марката „HYUNDAI”, модел „IONIQPlug-in”. Същите са най-продавани в
Европа.
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1. „TOYOTA PRIUS IV’’
- Бензино-електрически автомобил
• Основни компоненти на хибрида:
- хибридна трансмисия
- двигател с ВГ (бензин)
- генератор
- мотор
- инвертор
- хибридна батерия

Фиг.18 - Основни компоненти на хибрида

•
•

Разпределя високо-волтовите напрежения между мотор генераторите.
Преобразува високо-волтовото напрежение от променливо трифазно към постоянно-токово за
хибридната батерията и обратното.
Работното напрежение на системата достига около 650V.
В режим на регенеративно спиране е възможно напрежението да достигне до 950V.

Фиг.19 - Хибридна батерия, никел метал хибридна батерия NiMH
БРОЙ 11/ 2018
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•
•
•

Съставена от отделни модули, свързани последователно – 168 клетки, 28 модула, напрежение –
202V
Броят на модулите определя напрежението на батерията.
Работното напрежение на батериите на различните модели варира между 202V и 288V.

Фиг.19 - Разположението на компонентите на хибрида.
Високо волтови кабели оцветени в оранжев цвят преминаващи по основата на купето в защитен шлаух.

Фиг.20 - високо волтови кабели (оранжев, син или жълт цвят).
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•

Високоволтовата инсталация е независима от стандартната 12 волтова инсталация на автомобила.
Как да разпознаем хибридния автомобил, производителите са възприели синия цвят като елемент
оказващ вида на енергията – електричество. Това не е задължително за всички марки. Някои производители предпочитат оцветяване в кафяво за ел. гама на МПС. Но навсякъде по купето ще има
надписи, че същия се задвижва от ел. енергия.

Фиг.21 - Идентификация на хибридните автомобили

Съгласно „Технически изисквания за отстраняване на повреди по хибридни МПС, на фирмите производители и вносители на такива автомобили у нас [9]. От фиг. 21 става ясно местоположението на хибридните компоненти и тяхната функция в хибридния автомобил.
2. Да разгледаме и един представител на плъгинг хибридите, като преходна технология към електрическите модели е „HYUNDAIIONIQPlug-in”
• Основни компоненти на плъгинг хибрида:
- двигател с ВГ (бензин)
- електрически компресор на климатика
- електрически задвижващ двигател
- управляващ блок на плъгинг хибрида
- високо волтови кабели
- вход (порт) за зареждане
- инвертор-генератор
- допълнителна 12V батерия
- високоволтова литиево-йонно полимерна батерия
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Фиг.22 - разположение на компонентите на плъгинг хибрида.

Фиг.23 - разположение на 12V батерия
- 12V спомагателна батерия се намира вдясно отстрани на багажника.
Тази батерия захранва цялата стандартната електроника (Въздушни възглавници, компютри, радио и
т.н.). То също така доставя ток на високоволтовите системни релета, които контролират потока на високо напрежение.
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Фиг.24 - високоволтова литиево-йонно полимерна батерия е с по голям обем от обикновеният хибриден
автомобил. Осигурява по голям самостоятелен пробег на ел. двигател.
- Високоволтовата литиево-йонно полимерна батерия съдържа електролитен гел и се състои от
96 клетки свързани в серия за номинално напрежение от 360V с 24,7Ah капацитет. Батерията е разположена под задната седалка и под багажника.
- Компресорът за климатизация е монтиран на двигателя. Той е захранван от високоволтова система,
чрез оранжевия високоволтов кабел.

Фиг.35 - Местоположението на идентификационния номер на плъгинг хибрида.

Фиг.25 - Идентификация на плъгинг хибрид

- Хибридният Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid може да бъде идентифициран чрез знака "plug-in" и "IONIQ"
също и чрез значката BLUE-DRIVE от лявата страна на автомобила.
- Плъгинг хибрида също се идентифицира и чрез Идентификационният номер на превозното средство
(VIN).
Идентификационният номер се намира на пода под седалката на пътника. Буквата „C” в 8-ия знак на
номера означава, че това е plug-in Hybrid с 1.6 бензинов двигател.
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След като разгледахме два типични представителя на две от водещите марки на пазара в таблица №2 е
направен сравнителен анализ.

„TOYOTA PRIUS IV”

„HYUNDAIIONIQPlug-in”

Хибридна батерия, никел метал хидридна
батерия NiMH-202V.
Местоположение: под задната седалка на
автомобила.
Зареждане: чрез бензиновия двигател, който
задвижва ел. генератор за зареждане на
основната захранваща батерия за хибридни
автомобили.

Високоволтова литиево-йонно полимерна
батерия-360V.
Местоположение: под задната седалка и под
багажника на автомобила.
Зареждане: Батерията с високо напрежение се
зарежда от външен източник на захранване
чрез зареждане.
- Също така се презарежда, докато автомобилът
се движи.

Допълнителна 12V акумулаторна батерия.
Местоположение: под задната седалка на
автомобила.

Допълнителна 12V акумулаторна батерия.
Местоположение: в дясно отстрани на
багажника на автомобила.

Бензинов двигател:
- обем 1,5 литра, двигателен блок от
алуминиева сплав
- резервоар за гориво-45 литра.

Бензинов двигател:
- 1.6L GDI, обем – 1,6 литра

Шаси:
- Стоманена долна част и стоманени панели
на корпуса; капак на двигателното отделение/
задна врата от алуминиева сплав.

Шаси:
- разработено за екологични автомобили
хибридни, плъгинг и електрически автомобили.

В таблицата са представени разликите между хибрид и плъгинг хибрид.
Конструктивни елементи на хибридни и плъгинг хибридни автомобили, които представляват опасност
за пожарникарите и спасителите при осъществяване на спасителни работи.
Опасността за спасителните екипи, при осъществяване на спасителни работие източникът с високо напрежение. При хибридатова еникел метал хидридна батерия NiMH-202V, а при плъгинг хибрида това
е високоволтова литиево-йонно полимерна батерия-360V. Служителите на ПБЗН трябва да са подготвени и да знаят местоположението на батерията, да са запознати с инструкциите на производителите
и вносителите на хибридни и плъгинг хибридни автомобили, да действат правилно и безопасно при
възникнал пожар в високоволтовата батерия.
• високоволтови батерии
Основната захранваща батерия за хибридни автомобили (HV) се състои от 28 нисковолтови модула никел-металхидридни (NiMH) батерии с напрежение 7,2 волта всеки, свързани последователно за получаване на напрежение приблизително 201 волта. Всеки модул от никел-металхидридни (NiMH) батерии е
от неразливащ се тип и е херметизиран в пластмасов корпус. Електролитът, който се използва в никелметалхидридните (NiMH) модули на батерията, е съставен от алкалните съединения калиев хидроксид
и натриев хидроксид. Електролитът е пропит в плочите на клетките на батерията и образува гел, който
нормално не изтича навън, има възможност да се разхерметизира корпуса на батерията вследствие на
тежко ПТП [9].
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Ако вследствие на тежко ПТП, или при зареждане на плъгинг хибриден автомобил възникне пожар в
основната захранваща батерия, РМ от служба ПБЗН трябва да прецени дали да предприеме настъпателна или дефанзивна атака. Затова спасителния екип, трябва да е подготвен и да действа, според инструкциите на производителите. При раз херметизиране на (NiMH) батерия,спасителния екип трябва
да, обработи разлива от електролит на никел-металхидридни (NiMH) батерия, като използва следните
лични защитни средства:
- каска с шлем против напръскване или предпазни очила, при разливания на алкални течности, защитни средства за работа в алкална среда – химическо защитно облекло.
Неутрализацията на електролита от никел-металхидридни (NiMH) батерии, става чрез разтвор на борна киселина (H3BO3) или при липса сразтвор на оцетна киселина. Производителите на хибридни автомобили препоръчват разтварянето на 800гр. борна киселина в 20 литра вода [9].
Производителите и вносителите, които са разработили техническите изисквания за отстраняване на
повреди по хибридните МПС, препоръчват за различните модели хибридни автомобили, различни
действия според местоположението на хибридната батерия в автомобила. Например на модела на
Toyota Prius, те препоръчват агресивно или дефанзивно, атакуване. При агресивното атакуване на пожара обливането на основната захранваща батерия за хибридни автомобили, разположена в багажника, с изобилни количества вода от безопасно разстояние ще контролира ефективно пожара в основната захранваща батерия, чрез охлаждане на съседните модули никел-металхидридни батерии до точка
под температурата на тяхното възпламеняване. Останалите запалени вече модули, ако не се угасят от
водата, ще догорят сами.
При дефанзивната атака на пожара, ако се вземе решение за потушаване на пожара чрез дефанзивна
атака, спасителния екип трябва да се изтегли на безопасно разстояние и да остави модулите никел-металхидридни (NiMH) батерии да догорят сами. По време на тази дефанзивна операция екипът пожарникари може да използва воден поток или защита с водна мъгла за защита от излагането на дима, или
за контролиране на пътя на разпространение на дима от пожара за защита на инфраструктурата от
пътя при пожари в тунели или под мостови съоръжения.
В ръководството за аварийни мерки на Lexus RX 400h, отново модел наТойота от луксозния клас, не се
препоръчва обливането с големи количества вода на основната захранваща батерия на RX 400h, заради конструкцията на батерията и нейното разположение напред, което не позволява на спасителния
екип правилно да подават безопасно вода през разполагаемите отвори за вентилация. Препоръчва
се РМ да остави основната захранваща батерия на автомобила RX 400h да изгори докрай. Всеки модел
хибриден и плъгинг хибриден автомобил има различни специфични особености, което ще затрудни
служителите от ПБЗН. От Американската Национална Противопожарна Асоциация (NFPА), Международна Асоциация за Обучение на Противопожарни Служби (IFSTA), от Националната Противопожарна
Академия (за Съединените щати) се препоръчва при погасяването на пожар, включващ хибридната батерии, ако се използва вода, се изискват големи количества и това може да е непрактично ако превозното средство и акумулаторната батерия не са достъпни, а за никел-металхидридна батерия се препоръчва да се използва неутрализатор. При плъгинг хибридните автомобили, които са с литиево-йонни
батерии, производителите на тези автомобили препоръчват използването на големи количества вода,
с които да погасят батерията, но съгласноизследванията на (NFPA), се оказва, че голямото количество
вода не е най-ефективният гасителен агент, който може да се използва. Препоръчват да се използват
прахови гасителни състави, CO2, или обикновена пяна, и също така предлага да се преместят горящите
компонентите далеч от пожарната зона, ако може да се направи без риск. Разнообразието от различни
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видове батерии и конфигурациите усложняват тактиката на гасенето на пожар от батерии и предлагат
многобройни подходи, надхвърлящи една единствена препоръчителна процедура за гасене на пожар.
Проблемът е и от конструктивна страна поради различното разположение на вентилационните отвори
в конструкцията на батерията. Необходими са допълнителни проучвания, за да се изяснят подходящите методи за гасене на пожари за използваните сега батерии и в перспектива [15].
В следващата статия ще дадем някои препоръки в резултат на направеното проучване с цел изготвяне
на СОП /Стандартна оперативна процедура/.
Комисар доц. д-р инж. Румен Григоров
Гл. инспектор инж. Кристиян Койчев
Инспектор инж. Мерилин Уршева
Литература:
1. Технически изисквания за отстраняване на повреди по хибридни МПС, на фирмите производители и вносители
на такива автомобили у нас.
2. инс.Н.Д.Николов- Нови технологии в автомобилите.
3. ломакин, В. , А. Шабанов, А. Шабанов, К вопросу выбора мощности ДВСэнергетической установки гибридного
автомобиля, Журнал автомобильныхинженеров, 2013.
4. Adsani, A. , HYBRID PERMANENT MAGNET MACHINES FOR ELECTRICVEHICLES, University of Manchester, September
2011.
5. Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), Ingvar Hansson, James Butler-Extrication from Gars during Road Traffic
Accidents.
6. Emergency Response Guide, Toyota Motor Corporation.
7. Casey C., Grant, P.E., Fire Protection Research Foundation-Fire Fighter Safety and Emergency Response for Electric
Drive and Hybrid Electric Vehicles.
8. инж. Михаела Йотова- Изследване на спасителните дейности при пътнотранспортни произшествия с товарни
автомобили в Република България.
9. В. Томов, Р. Григоров, Б. Георгиев - Аварийно-спасителни технологии- Русе 2005 г.
10. Учебник Първа помощ-София 2006г.
11. Sean O’Malley David Zuby Matthew Moore- CRASHWORTHINESS TESTING OF ELECTRIC AND HYBRID VEHICLES.
12. Paine M, Paine D, Ellway J, Newland C, Worden S. 2011. Safety precautions and assessments for crashes involving
electric vehicles. Paper no. 11-0107. Proceedings of the 11th International Technical Conference on Experimental
Safety Vehicles. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration.
13. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОфИя ТРАНСПОРТЕН фАКУлТЕТ НАУЧНА КОНфЕРЕНЦИя С МЕЖДУНАРОДНО
УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии СБОРНИК ДОКлАДИ 26-28 септември 2012 г. Морска почивна станция “лазур” в гр.Созопол.
14. https://opendata.government.bg/dataset/statisticheski-danni-za-patno-transportni-proizshestviya
15. http://www.ieahev.org/assets/1/7/2009_annual_report.pdf
16. https://www.nfpa.org/-/media/Files/Code-or-topic-fact-sheets/BulletinSubmergedHybridEV.pdf
17. http://alternativi.unwe.bg/alternativi/br34/11.pdf
18. http://automedia.investor.bg/a/0-nachalo/32335-kakvo-e-nujno-da-se-zagasi-goriashta-tesla-model-s-video/
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