2
СЪКРАЩЕНИЯ

АЕЦ
АЗ
АЗД
АСП
БАН
БД
БДДР
БДЧР
БЧК
ВА
ВиК
ГДПБЗН
ГЗ
ДАНС
ДВ
ДЕДБ
ДПРК
ДП НКЖИ
ЕАД
ЕЕС
ЕК
ЕООД
ЕС

ЕСС
ЕТС
ЗВ
ЗОП
ИА АА
ИА ЖА
ИСЗ
КИС
ЛСО
МВР
МЕ
МЗ
МЗХ
МИ
МКВП

ММИ
МО

Атомна електроцентрала
Агенция по заетостта
Агенция за закрила на детето
Агенция за социално подпомагане
Българска академия на науките
Басейнова дирекция
Басейнова дирекция Дунавски район
Басейнова дирекция Черноморски район
Български червен кръст
Военна академия
Водоснабдяване и канализация
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението”
Гражданска защита
Държавна агенция „Национална сигурност”
Държавен вестник
Доброволни екипи за действие при бедствия
Дирекция „Природни ресурси и концесии”
Държавно предприятие „Национална компания железопътна
инфраструктура”
Еднолично акционерно дружество
Електроенергийна система
Европейска комисия
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Европейски съюз
Единна спасителна система
Експертно технически съвет
Закон за водите
Закон за обществените поръчки
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация
Изпълнителна агенция Железопътна администрация
Индивидуални средства за защита
Контролно - измервателна система
Локална система за оповестяване
Министерство на вътрешните работи
Министерство на енергетиката
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието и храните
Министерство на икономиката
Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане
мини Марица Изток
Министерство на отбраната
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МОН
МОСВ

Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите

МПО

Младежки противопожарни отряд

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
„Национална електрическа компания” ЕАД
Национален институт по геофизика, геодезия и география
Национален план
Национална програма за защита при бедствия
Национален план за защита при бедствия
Национална система за ранно предупреждение и оповестяване
Общински щаб за защита при бедствия
Оперативна програма „Околна среда”
Областно пътно управление
Постановление на министерски съвет
Предварителна оценка на риска от наводнения
Подробен устройствен план
План за управление риска от наводнение
Предприятие „Язовири и каскади” ЕАД
Радиоактивни отпадъци
Република България
Райони на басейново управление
Регионални здравни инспекции
Райони със значителен риск от наводнения
Регионални инспекторати по образованието
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
Спасителна дейност
Строително-монтажни работи
Система за ранно предупреждение и оповестяване
Териториално диспечерско управление
Топлоелектрическа централа
Център за аерокосмическо наблюдение
Център за Спешна медицинска помощ

МТИТС
МТСП
НЕК ЕАД
НИГГГ
НП
НПЗБ
НПлЗБ
НСРПО
ОбЩЗБ
ОПОС
ОПУ
ПМС
ПОРН
ПУП
ПУРН
ПЯК-ЕАД
РАО
РБ
РБУ
РЗИ
РЗПРН
РИО
РСПБЗН
СД
СМР
СРПО
ТДУ
ТЕЦ
ЦАН
ЦСМП
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Националната програма за защита при бедствия определя целите,
приоритетите и задачите за защитата при бедствия за срок от 5 години. Тя
представлява основен документ за политиката на страната в областта на
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и
технически осигурена национална система за превенция и реагиране при
бедствия.
Настоящият план се изготвя на основание чл. 18, ал. 3 във връзка с
чл. 6, ал. 1, т. 11 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и включва
основните превантивни дейности за изпълнение и финансиране през
2016 г.
Основна цел на плана е подобряване на превантивната дейност на
защитата при бедствия, предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от тях, защита на живота и здравето на населението и
опазване на културните ценности.
Основни задачи на Годишния план за 2016 г. за изпълнение на
Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. са:
 оценка и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и
радиационна авария, геоложки риск;
 довършване на картирането на заплахата и риска от наводнения
и на разработването на плановете за управление на риска от наводнения;
 извършване на дейности, включени в Програмите от мерки за
изпълнение на Плановете на управление на риска от наводнения;
 стартиране
преразглеждането
и
актуализирането
на
предварителната оценка на риска от наводнения, с отчитане прогнозите за
изменение на климата;
 подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за
реагиране при бедствия;
 подготовка за защита при бедствия в системата на средното
образование.
Дейностите за предотвратяване или намаляване на последствията от
природни или предизвикани от човека бедствия са в следните основни
направления:
1. Дейности за намаляване на последиците от земетресения;
2. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от
наводнения съгласно Директива 2007/60/ЕО относно оценката и
управлението на риска от наводнения и за провеждане на ефективна
превантивна дейност;
3. Дейности за предотвратяване или намаляване на последствията
при свлачища;
4. Дейности по осигуряване на единната спасителна система.
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1. Изпълнение на дейностите, заложени в Годишния план за изпълнение на Националната
програма за защита при бедствия за 2014 г.
Пореден
Осигурено финансиране – в лева
Превантивни
дейности
за номер на
Министерство/ намаляване
на
риска
от дейността в
Оператив
Други
ведомство
бедствия, които са реализирани Годишен Собствен
ни
МКВП
източнипрез 2014 г.
план за
бюджет програми
ци
2014 г.
на ЕС
1

МО

МО

МО

2
Участие в междуведомствени
работни групи за разработване
на национални нормативни и
ръководни документи в
областта на защитата при
бедствия
Актуализиране, развитие и
усъвършенстване на
ведомствените ръководни
документи в областта на
защитата при бедствия
Постигане на определеното от
министъра на отбраната Ниво
на амбиция за използване на
формированията за овладяване
и/или преодоляване на
последствията от бедствия.

3

60

4

5

6

7

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

8
Разработени:
- НПЗБ 2014-2018;
- Национален план за 2015г. за
изпълнение на НПЗБ 2014-2018.

61

Актуализиран План на
Министерството на отбраната за
защита при бедствия.

62

Осигурени част от необходимите
материални средства и оборудване,
съгласно определените в Нивото на
амбиция.

5

6

1

2

3

МО

Поддържане на готовност чрез
участие в международни и
национални учения и
тренировки по изпълнение на
Националния план за защита
при бедствия.

63

МО

Обучение на органите на
изпълнителната власт и техните
администрации по защита на
населението при бедствия

64

МО

Провеждане на редовни
заседания на Щаба за защита
при бедствия на МО

МО
МТСП
МТСП

Организиране и провеждане на
изнесено заседание на Щаба за
защита при бедствия на МО
Изплатени помощи на
пострадали от бедствията
Изплатени обезщетения на
семействата на загинали при
бедствия

4

5

6

7

8
Взето участие в:
- Национално учение „защита“;
- Подготовката на
Международно учение
„SEESIM“;
- Националната система за
ранно предупреждение и
оповестяване на органите на
изпълнителната власт и
населението при бедствия и за
оповестяване при въздушна
опасност;
Проведени курсове във ВА
„Г.С.Раковски“.
Проведени две заседания, съгласно
утвърдена годишна програма за
дейността на Щаба за защита при
бедствия на МО.
Проведено изнесено заседание през
м. май, съвместно с представители на
частите на ЕСС.

65

66
55

1 102 020

55

130 000
по ПМС
№176/2014

6

7

1

МТСП

БЧК

БЧК

БЧК

БЧК

2
Изплатени заплати на лица по
превантивни програми на
общините и при ликвидиране
на последствията по ОП на
МТСП
Подобряване на готовността
чрез организиране и
провеждане на пълномащабни
национални учения за
усвояване на части от НП за
защита при бедствия (2 бр.)
Изграждане, обучение и
оборудване на специализиран
екип за незабавна реакция при
бедствия на национално ниво
Процес на изграждане обучение
и оборудване на доброволни
екипи за действие при бедствия
към Областните съвети на БЧК
– Плевен, Разград, Сливен,
Силистра, Пазарджик,
Търговище и Шумен
Организиране и провеждане на
обучителни и тренировъчни
курсове с доброволните екипи
на БЧК за действие при
бедствия

3

4

57 и 58

95 540

25

2 800

Повишена подготовката на
ръководството и доброволните екипи
за действие при бедствия

127

10 000

Изграден, обучен и подготвен за
действие доброволен екип за
действие при бедствия

128

129

120 000

51 000

5

20 000

6

7

15 000

8

Изградени, оборудвани и подготвени
за действие доброволни екипи към 8
Областни съвети на БЧК. Не са
изградени в Плевен и Разград,
допълнително са изградени в
Пловдив, Стара Загора и Хасково

Проведени 24 с екипите. Повишена
готовността и тренираността за
работа в критични ситуации

7

8

1

БЧК

БЧК

БЧК

БЧК

2
Участие в подготовката и
провеждането на национални и
международни мероприятия
при защита при бедствия,
съвместно с партньори
Подготовка на щатния състав за
действия при бедствия (по 4
обучения на година)
Изготвяне на
Ръководство/наръчник за
подготовка на населението
(общност) за действие при
бедствена ситуация
Изработване на методически
материали и учебни помагала
по подготовката на
формированията на БЧК и
населението за действие при
бедствия

БЧК

Окомплектоване и оборудване
и екипировка на доброволните
екипи

БЧК

Попълване на бедствения
резерв на БЧК

БЧК

Поддръжка на радио –
комуникационната техника за
работа при бедствия

3

4

5

130

9 000

131

600

132

11 000

34 200

133

5 000

2 000

6

7

8

1 000

Повишено е взаимодействието с
партньорите и осъществен обмен на
добри практики
Поддържана и повишена
подготовката на щатния състав
Изготвен, отпечатан и разпространен
наръчник

3 000

Изготвени, тиражирани, отпечатани
и разпространени материали
Собствените средствата – 7 000 лв.са
пренасочени за логистично
обезпечаване на бедстващи

134

135

5 560

136

2 500

108.220
ПМС №
120/20.05
.2014 г.

Попълнен е бедствения резерв на
БЧК
Поддържана е радио
комуникационната система на БЧК в
готовност
8

9

1

2

3

4

БЧК

Актуализиране на Плана на
БЧК за действие при бедствия

137

500

НИГГГ-БАН

Обучение на експерти по
гражданска защита за
опасността от земетресения и
последиците от тях в
Причерноморския регион

108

Община град
Добрич

Почистване наноси,
растителност и строителни
отпадъци на коригирания
участък от р. Добричка в
обхвата на урбанизираната
територия на гр. Добрич
(съгл.чл.140 от ЗВ) с дължина
на трасето 11 742 м.

119

ДАНС

Участие в организиране и
провеждане на пълномащабни
национални учения за
усвояване на части от
Националния план за защита
при бедствия.

5

8 500

60 000

6

7

8
Ежегодно се актуализира и поддържа
Плана
Проведен 2-дневен курс на тема
„Природни бедствия. Сеизмичен
хазарт и сеизмичен риск. Оценка на
сеизмичната опасност на територията
на България и Черноморския регион”
с участници от ГД ПБЗН на МВР
София, Бургас, Добрич и Варна и
БЧК. Раздадени материали и книжки
за опасността от земетресения и
последиците от тях, разработени по
проект „Черноморска мрежа за
сеизмична безопасност“.

Осигурена проводимост на коритото
на р. Добричка

Повишаване на готовноста на
служителите на ДАНС за действие
при бедствия.
25

9

10

1

2

МОСВ

Разработване на комплексен
проект за инвестиционна
инициатива за възстановяване
на екологичното равновесие по
поречието на р. Джерман в
участъка от гр. Сапарева баня
до гр. Дупница.

МОСВ

МОСВ

МОСВ

МОСВ

МТИТС

Картографиране на заплахата
и риска от наводнения
Проектиране и изграждане на
Национална система за
управление на водите в реално
време
Разработване на национален
каталог от мерки и
национални приоритети за
управление на риска от
наводнения
Разработване на методика за
анализ на разходите и ползите
за целите на оценка мерките в
ПУРН
Подобряване на готовността,
чрез участие в организирането
и провеждането на
национални учения за
усвояване на националния
план за защита при бедствия

3

1

2

4

5

6

7

8

25 920
лева,
През 2014 г. приет етап І, включващ
(представ
окончателен вариант във фаза идеен
ляващо
проект (с определени технологични
30% от
етапи за реализация) и ПУП и
цената на
завършено междинно плащане.
Договора
86 400 )
Сключен договор за изготвянето на
картите в БДЧР. В останалите БД се
подготвят процедурите за обявяване.
Подготвена документация за
провеждане на открита процедура за
избор на изпълнител за изпълнението
на пилотен проект за поречието на р.
Искър

139

Сключен договор с изпълнител.

140

Прието цялостно изпълнение по
договора

25

Повишаване на готовността на
служителите за действия при
бедствия

10

11

1

МТИТС
ДП НКЖИ

МТИТС
ДП НКЖИ

МТИТС
ДП НКЖИ

МЕ
ПЯК-ЕАД

2
Извършване на превантивни
дейности за обезопасяване на
слаби места, застрашаващи
сигурността на влаковото
движение - железен път и
съоръжения
Извършване на превантивни
дейности за обезопасяване на
слаби места, застрашаващи
сигурността на
сигнализацията и
телекомуникациите на
железопътната
инфраструктура
Извършване на превантивни
дейности за обезопасяване на
слаби места, застрашаващи
сигурността на
електроразпределението на
железопътната
инфраструктура
Поддържане проводимостта на
коригирани речни участъци,
на речни легла в урбанизирани
територии и на разстояние 500
м. след язовирни стени.

3

4

99

20 729 276

100

293 529

101

21 439 820

5

560 000

5

6

7

8

589 856

Повишаване на безопасността и
сигурността на железопътните
превози

Повишаване на безопасността и
сигурността на железопътните
превози

13 207 486

Повишаване на безопасността и
сигурността на железопътните
превози
-Поддържане на речни участъци 500
м след язовирни стени.-Общ брой
язовирни стени на ПЯК-ЕАД - 40 бр.
- Поддържани участъци през 2014 г. 22 бр.
- Действителни разходи за
поддръжка - (22 бр. х 2 мес. х 4 чов.
х 1266 лв/чмес) - 222 816 лв;
Дейността продължава и през 2015г.
11

12

1

МЕ
ПЯК-ЕАД

2

Анализ и оценка на
потенциално опасни
съоръжения, включително и
невъведени в експлоатация с
риск за предизвикване на
наводнения.

Подобряване на готовността
чрез организиране и
МЕ
провеждане на пълномащабни
национални учения за
МЕ и търговски
усвояване на части от
дружества
Националния план за защита
при бедствия.

МЕ
ДПРК ММИ

Мониторинг, строителство,
възстановителни дейности,
рекултивация, пречистване на
води, поддръжка и др. в сектор
„Природни ресурси и концесии”
(хвостохранилища, сгуроотвали,
шламохранилища,
хидротехнически съоръжения,
рудници, руднични води и др.).

3

4

5

6

7

8

7

460 000

Изготвени анализи за състоянието на
язовирни стени и съоръженията към тях
от системата на НЕК ЕАД.
-Общ брой язовирни стени - 40 бр.
- Изготвени анализи през 2014 г.-9 бр.
- Действителни разходи за изготвяне на
анализи (9 бр. х 3 мес. х 3 чов х 1820 лв/чмес(*))
(*) вкл. разходи за материали и
провеждане
на ЕТС на НЕК ЕАД147 420 лв.
Дейността продължава и през 2015г.

25

финансо
ви
средства
в
рамките
на
бюджета
на МЕ

Участие в две учения през 2014г.
Подобрени са уменията и навиците
на служителите за справяне с
кризисни ситуации възникнали на
територията на Търговските
дружества във взаимодействие с ЕСС

50 000

Изграждане на комплексна
измервателна модулна телеметрия на
компютърна система за мониторинг и
превенция на водоотливната система
във водосборната зона на
ММИ.Системата в ММИ е изградена
в пълен обем, работеща 1 год., но
спряна и несвързана с единната,
поради липса на финансови средства.

70

12

13

1

МЕ
ТЕЦ Марица
изток-2

МЕ
АЕЦ

МЕ
ПЯК-ЕАД

2
Мониторинг, строителство,
възстановителни дейности,
поддръжка и др. в сектор
“Енергетика”
(електроенергийна система,
вкл. добив на въглища за
енергийни нужди,
газопреносна система и др.).
Мониторинг, строителство,
възстановителни дейности,
поддръжка и др. в АЕЦ
Козлодуй и държавно
предприятие "Радиоактивни
отпадъци".
Ремонтни дейности на язовирни
стени на яз. Искър, яз.
Кърджали, яз. Белмекен, яз.
Христо Смирненски, яз. Студена
и на хидротехническите
съоръжения от системата за
отвеждане на водите на р.
Овчарица извън целика на
рудник "Трояново-Север".
Привеждане на яз. „Скалица” в
изправно състояние

3

71

4

66 000

72

300 000

73

100 000

5

6

7

8
Изпълнен договор 13430/19,11,2014
г. „Изграждане на МТО
мониторингова система обхващаща
водосборната зона на Комплекса
Марица Изток-външен пръстен“ на
стойност 65300 лв.
Извършен анализ на надеждността и
оценка на пораженията на пътната
инфраструктура гр. Козлодуй - АЕЦ с. Хърлец. Осигурена възможност за
безпрепятствен достъп на техника и
персонал до АЕЦ Козлодуй при
бедствия и аварии.

Поради не осигурено финансиране
дейността е препланирана за 2015г.

13

14

1

МЕ
ПЯК-ЕАД

МЕ
ПЯК-ЕАД

МВР

2

Оценка на техническото
състояние и техникоикономическа оценка на
целесъобразността от ремонт
или ликвидация - проект за
ремонт (реконструкция) или
ликвидация, изпълнение на
проекти

Изграждане на информационни
и комуникационни системи,
системи за пожароизвестяване
и пожарогасене, ЛСО, WEB
базирана система за оперативни
измервания на язовири и
резервен център за управление
на (ЕЕС) в ТДУ „Юг”.
Оборудване на
регистрираните модули в
Общностния механизъм за ГЗ
на ЕК.

3

4

5

6

7

8

74

1 600 000

Осъществен непрекъснат технически
мониторинг на всички
хидротехнически съоръжения на ПЯКЕАД
-Оценки за техническото състояние на
язовирни стени и съоръженията към
тях извън системата на НЕК ЕАД участие в комисии по заповеди на
Областните управители
- Общ брой язовирни стени - 1480 бр.
- Участие на специалисти на ПЯК в
пролетни
и есенни комисии през 2014 г. - 40
човека.
- Действителни разходи за изготвяне
на анализи (обща сума по отделен разчет
267 000 лв.)

75

50 000

Дейността не е изпълнена
поради не осигурено финансиране.

20

Оборудван е модул за изпомпване с
голям капацитет.

14

15

1

МВР

МВР

МВР,
Ведомства

МВР

2

Подготовка и учения с
модулите регистрирани в
Общностния механизъм за ГЗ
на ЕК

Преоборудване на силите със
съвременна техника и
екипировка.
Подобряване на готовността
чрез организиране и
провеждане на пълномащабни
национални учения за
усвояване на части от
Националния план за защита
при бедствия.
Самостоятелно и/или
съвместно провеждане на
обучения, тренировки,
състезания и учения на
Доброволните формирования
със съставните части на ЕСС
на национално и
международно ниво.

3

21

4

1 550

5

6

7

8
Проведени са две учебни тренировки
за активиране на модула на гасене на
горски пожари с наземни средства и
за реагиране при наводнение. С тези
тренировки е постигнато повишаване
готовността на служителите от
модула за реагиране при
необходимост.
15 Служители от ГДПБЗН са
преминали курсове за подготовка на
експерти и ключов персонал за
Модулите със средства от ЕК.

20 000

22

Закупена е нова пожарна техника и
защитна екипировка по ОПРР и
ОПОС.

25

През месец октомври 2014 г. е
проведено национално учение
„Защита 2014” на тема “Тежка авария
в АЕЦ “Козлодуй” – управление на
последиците от аварията”.

26

189 400

по места са проведени 41 съвместни
тренировки и 35 учения.

15

16

1

Общини, МВР

МРРБ

2

Ресурсно осигуряване на
доброволните формирования
за съвместни действия с
основните части на ЕСС.

„Превантивни дейности за
предотвратяване на последствията
от свлачищните, ерозионните и
абразионни процеси на
територията на Република
България чрез режимни
изследвания, консултантски
услуги и техническа помощ,
поддържане на регистър на
свлачищата и изграждане и
възстановяване на контролноизмервателни системи” от
"Геозащита" ЕООД - гр. Варна, гр.
Перник и гр. Плевен

3

27

9

4

5

6

7

8

895 520

Средствата са отпуснати за участието
на доброволци в дейности по
предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни
ситуации и за отстраняване на
последиците от тях, както и за
осигуряване на защитно облекло,
обучаване, застраховане. 25
доброволни формирования са
окомплектовани със защитни
облекла, с възможност за извършване
на съвместни действия с основните
части на ЕСС.

746 792

Резултатите от изпълнените превантивни
дейности и техническа помощ в областта
на геозащитната дейност са следните:
1 455 бр. инженерно-геоложки
обследвания, хидрогеоложки,
инклинометрични и геодезически
измервания на застрашени и засегнати
територии от свлачища, срутища, морска
абразия и други неблагоприятни
геодинамични процеси на територията
на общини: Варна, Аксаково, Балчик,
Каварна, Долни Чифлик, Бургас,
Несебър, Поморие, Котел, Сливен,
Твърдица, Малко Търново, Оряхово,
Вълчедръм, Гулянци, Кнежа, Никопол,
Червен бряг, Свищов, Велико Търново,
Габрово, Севлиево, Столична община –
Район „Банкя“, „Панчарево“, Гоце
Делчев, Сандански, Сатовча, Симитли,
Дупница, Кочериново, Белово,

16

17

МРРБ

Национална програма за
превенция и ограничаване на
свлачищата, ерозията и абразията
по Дунавското и Черноморското
крайбрежие 2015-2020 г.

8

70 200

МРРБ

Методика за оценка на геоложкия
риск

13

23 886

Ковачевци, Перник, Трън, Куклен,
Родопи, Доспат, Неделино, Етрополе,
Своге.
159 бр. консултантски услуги и оказване
на техническа помощ на общински,
областни администрации и други
ведомства при възникване на
неблагоприятни геодинамични процеси
– от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен
и Перник са извършени инженерногеоложки огледи, участия в комисии,
експертни съвети и др., свързани с
геозащитната дейност в 60 общини;
4 бр. изградени/възстановени контролноизмервателни системи в свлачища в
общини Балчик и Симитли; дейности по
регистриране на свлачищните райони и
нанасяне на данни в Регистъра на
свлачищата в Република България за
всички общини;
С разработената Национална програма за
превенция и ограничаване на
свлачищата на територията на Република
България, ерозията и абразията по
Дунавското и Черноморското
крайбрежие 2015-2020 г. е създадена
стратегическата основа за планиране на
дейностите по геозащита
В изпълнение на Предварителните
условия от Споразумението за
партньорство 2014-2020 г. е
разработената и одобрена от министъра
на регионалното развитие и
благоустройството Методика за оценка
на геоложкия риск.

17

18

1

МРРБ

МРРБ

МРРБ

2

Изработване на допълнителен
софтуерен продукт към Регистъра
на свлачищните райони
Актуализация на инженерногеоложко проучване за обект
„Свлачище път ІV-90023-сп.
„Спортпалас“ – „Трифон Зарезан“
(„Укрепване на свлачище „Трифон
Зарезан“ – общински път VAR
1082, гр. Варна)

Инженерно-геоложко проучване
за свлачище с рег. №
06.5402.02.23,
(VRC31.54020.02.23) на склона
под водоем "Средна зона" от
водоснабдителната мрежа на гр.
Оряхово

3

4

5

6

7

За стартираната през 2014 г. обществена
поръчка за разработване на
допълнителен софтуерен продукт към
Регистъра на свлачищните райони e
сключен договор през 2015 г.

12, 14

Стартираната обществена поръчка за
изработване на Предварителни
(прединвестиционни) проучвания за
обект „Възстановяване на път VAR 1082
в района на свлачище „Трифон Зарезан“
е прекратена.

15

9

8

119 100

Проведено е инженерно-геоложко
проучване за свлачището на склона под
водоем „Средна зона“ от
водоснабдителната мрежа на гр.
Оряхово. Стартирана е процедура за
провеждане на обществена поръчка за
възлагане на техническа експертиза за
извършените строително-монтажни
работи на обект „Укрепване свлачище в
кв. „Изток“, гр. Оряхово. - завършено и
предадено инженерно-геоложко
проучване за свлачище с рег. №
06.402.02.23 на склона под водоем
„Средна зона“ от водоснобдителната
мрежа на гр. Оряхово.

18

19

1

2

3

4

МРРБ

Укрепване свлачище кв. Изток, гр.
Оряхово - ІІ етап

16

299 273

МРРБ

Управление на проекти за
ограничаване на свлачищните
процеси

9

688 382

5

6

7

130 000

8
Продължи работата по изграждане на
обект „Укрепване свлачище кв. Изток,
гр. Оряхово” – ІІ етап, като бяха
доизградени пилотно-анкерни
укрепителни конструкции на обекта и
започна довършването на
отводнителната система. След
възникване на проблеми с довършване
на обекта, установени на място, беше
стартирана процедура по ЗОП за
извършване на техническа експертиза на
изградените съоръжения. Бяха
предоставени целеви средства на община
Оряхово от републиканския бюджет за
превантивни дейности и мерки за
отстраняване на повреди по
водопонизителната система на свлачище
в кв. „Изток“, гр. Оряхово.
Бяха предприети действия за въвеждане
в експлоатация на обект „Отводняване
на с. Панаретовци, община Сливен“ и
обектът беше въведен в експлоатация с
Разрешение за ползване № СТ-051134/28.07.2014 г. на ДНСК.
Бяха предприети действия за въвеждане
в експлоатация на обект
„Възстановяване на брега на река Дунав
при гробищен парк в с. Ряхово”, община
Сливо поле, като беше продължена
процедурата за изключване на
поземлени имоти, които попадат в
горски територии. Предстои
въвеждането в експлоатацията на обекта
през 2015 г.

19

20

Завършено и предадено геодезическо
заснемане на свлачища между сп.
„Фара” и сп. „Обзор”, ВЗ „Кранево”, с.
Осеново, община Аксаково и
прилежащите им брегоукрепителни
съоръжения;
Завършени и предадени предварителни
(прединвестиционни) проучвания за
обект „Брегоукрепване в района на с.
Крапец“, община Шабла;
Завършено изпълнението на
предварителни (прединвестиционни)
проучвания на обект „Укрепване
свлачище кв. „Ораново”, гр. Симитли”;
Приключени са и съдебните дела и са
окончателно разплатени дължими
финансови средства за обект „Укрепване
брега на р. Дунав в района на градска
част на гр. Лом“. С приключването на
обекта са предотвратени рисковете от
бедствени ситуации, свързани с
повишаване на водното ниво на р. Дунав
и наводнения на населеното място.

МРРБ

МРРБ

Създаване на регистър, анализ и
оценка на потенциално опасни
съоръжения, включително и
невъведени в експлоатация и/ или
съоръжения изгубили
първоначалното си
предназначение.
Поддържане проводимостта на
коригирани речни участъци и
речни легла на разстояние до 500
м след язовирни стени

3

Направен е оглед на състоянието на
недовършеното строителство на язовир
Кюстендил, и е взето решение за
финансиране почистване на речното
легло 500м след съоръжението през
2015г.

5

Постоянно събирането на информация
от ВиК дружествата, стопанисващи
водоснабдителни язовири за
изпълнените дейности по почистване.

20

21

1

МРРБ

МОН

МОН

2

Ремонтни дейности на язовирни
стени

Подобряване на готовността
чрез участие в национално
пълномащабно учение „Защита
2014”
Актуализиране на Указанието
за обучение за действия при
бедствия, аварии, катастрофи,
пожари и за оказване на първа
помощ, утвърдено от
министъра на образованието
през 2002 г., включително
Типов план за действия при
бедствия в училищата и
структурните звена на МОН.

3

73

25

4

4 608

5

6

7

8

329 733

Изпълнени са дейностите:
• сключени са договори за оценка на
съответствието и технически контрол на
част „Конструктивна” на изготвените
проекти за язовир „Христо
Смирненски”, финансирани от
Държавния бюджет;
• изготвяне и приемане на технически
проект, провежда се процедура за избор
на изпълнител на строителен надзор за
реконструкцията на язовирната стена на
яз. „Студена”, финансирани от Световна
банка.

Проверена е готовността на МОН за
реагиране при радиационни бедствия
и кризисни ситуации, актуализиране
на процедурите за действие на
ведомствения щаб, организацията и
поддържането на непрекъснато
денонощно дежурство.
Разработен е Проект на „Инструкция
за провеждане на обучение за
действия при бедствия и оказване на
първа помощ в училищата и детските
градини“.

40

21

22

1

МОН

МОН

МОН

2
Актуализиране на Инструкция
№ 2 от 5.07.2004 г. за
подготовката и обучението на
децата, педагогическия,
административния и помощен
персонал в детските градини
за безопасно поведение при
бедствия, аварии, катастрофи
и пожари, издадена от
министъра на образованието и
науката, обн., ДВ, бр. 70 от
10.08.2004 г.
Пилотно обучение за учители
на тема „Основен курс за
оказване на първа долекарска
помощ на деца и ученици” по
Национална програма
„Квалификация”
Обучение за учители на тема
„Превенция на бедствия и
авариите” във връзка с
изпълнение на Дакарската
рамка „Образование за
всички” по Национална
програма „Квалификация”

3

4

5

6

7

8
Разработен е Проект на „Инструкция
за провеждане на обучение за
действия при бедствия и оказване на
първа помощ в училищата и детските
градини“.

41

43

43

10 000

11 866

Обучаемите придобиха умения за
адекватно реагиране при различни
инциденти с деца и ученици до
пристигането на екипи на спешна
медицинска помощ

Обучаемите придобиха знания и
умения за провеждане на
превантивни дейности и адекватно
реагиране при различни бедствия и
кризисни ситуации

22

23

1

МОН

МОН

МОН

2

Актуализиране на Плана на
МОН за защита при бедствия.

Актуализиране на Учебните
програми за обучение на
децата и учениците по
възрастови групи – детска
градина, начален,
прогимназиален и
гимназиален етап.
Осигуряване на ИСЗ за
служителите на РИО и
териториалните структурни
звена.

3

44

45

4

1 500

5

6

7

8
Планът на МОН за защита при
бедствия е разработен на основание
Закона за защита при бедствия,
Националния план за защита при
бедствия, Националната програма за
защита при бедствия (2014 – 2018 г.)
и годишните планове за
изпълнението й. Разработени са
отделни части - част I „Защита при
земетресения“,
част II „Защита при наводнения“ и
част III „Защита при ядрена или
радиационна авария,
трансгранично ядрено или
радиационно замърсяване“

Мероприятието не е изпълнено,
поради неосигурени финансови
средства

46

23

24

1

МОН

МОН

МОН

2

Обучение на групата за
евакуация, санитарните
екипи/групи и отговорниците
по етажи в МОН за оказване
на първа долекарска помощ
при бедствия от различен
характер, кризи вследствие на
терористична дейност и
извънредни ситуации.

Провеждане на Национално
ученическо състезание
„Защита при бедствия, аварии
и катастрофи” - 3 кръга:
- районни
- областни
- републикански
Провеждане на състезания на
младежките противопожарни
отряди (МПО) “Млад
огнеборец" - 3 кръга:
- районни
- областни
- републикански

3

4

5

6

7

8

48

3 500

Изучени са утвърдените документи в
МОН относно противопожарната
защита, по здравословни и безопасни
условия на труд и е проведена
практическа подготовка по оказване
на първа долекарска помощ.
Обучаемите – служителите от
нещатната група за пожарогасене,
санитарната група и етажните
отговорници
придобиха умения и практически
навици за адекватно реагиране при
евакуация при бедствия от различен
характер, кризи вследствие на
терористична дейност и извънредни
ситуации до пристигането на екипи
на спешна медицинска помощ

49

2 000

Придобити и разширени знания и
умения, възпитаване на отношение
към темата

50

300

Придобиване и разширяване на
знания и умения, възпитаване на
отношение към темата

24

25

1

2

3

4

МОН

Провеждане на Национален
конкурс за детска рисунка „С
очите си видях бедата” - 3
кръга- общински, - областен, републикански

49

300

МИ

Мониторинг на
хвостохранилище "Елшица".

70

20 826

МИ

Мониторинг на
хвостохранилище "Радка".

70

15 169

МИ

МИ

МИ

МИ

Рудник "Медет". Управление и
пречистване на води и
мониторинг. Първи етап Управление на води.
Хвостохранилище "Медет".
Рекултивация на откоси и
площи извън границите на
концесията. Изграждане на
дренажи и отводнителни
съоръжения в зоната на
стените.
Мониторинг на
хвостохранилище "Медет".
Възстановяване на контролноизмервателната система - КИС.
Рекултивация на "Източни
отвали" към хвостохранилище
"Влайков връх" с управление и
пречистване на води.

70

70

70

70

5

6

7

8
Придобиване и разширяване на
знания и умения, възпитаване на
отношение към темата
Приет проект, който се изпълнява (за
срок от
3 години, считано от 2013г.)
Приет проект, който се изпълнява (за
срок от
5 години, считано от 2013г.)

31 568

Приет проект, който се изпълнява
(строителството се изпълнява до
2016г.)

349 031

Приет проект, който се изпълнява
(строителството се изпълнява до
2016г.)
Приет проект за срок 3 години (през
2014г.) Поради не финансиране,
работата продължава да се изпълнява
от 2015г.
Не са отпуснати финансови средства
за 2014г. и 2015г.

25

26

1
МИ

МИ

МИ

МИ
МИ
МИ
МИ
МИ
МИ
МИ

2
Рекултивация на замърсени
терени в района на претоварна
гара "Смилец".
Хвостохранилище "Медет".
Изграждане на
хидротехническо съоръжение и
отвеждане на високите води от
язовир "Жеков вир".
Мониторнг на
хвостохранилище "Мечи дол" и
"Чипровци" - мониторнг за срок
от 3 години.
Мониторинг и поддръжка на
хвостохранилище "Маджарово 1"
и "Временно хвостохранилище"
Мониторинг и поддръжка на
хвостохранилище "Устрем 4"
Рудник "Маджарово" - ляв бряг
- щолни, комини и обрушовки
Рудник "Маджарово" - десен
бряг - щолни, комини и
обрушовки
Хвостохранилище "Маджарово
- 1" - допълнителен канал за
възстановяване на оградни диги
Мониторинг на
хвостохранилище "Върли бряг"
Мониторинг на
хвостохранилище "Росен"

3

4

5

6

7

8

70

166 624

Приет проект, който се изпълнява и e
пред завършване през 2016г.

70

13 066

Приет проект през 2014г.,
строителството не е започнало.
Предвидено започване на
изпълнението през 2016г.

70

1 193

Приет проект през 2014г., за срок от
3 години поради не финансиране,
изпълнението започва през 2015г.

70

38 904

Приет проект за срок от 3 години.
Изпълнението започва през 2016г.
Приет проект за срок от 3 години,
считано от 2014г., срок за
завършване -2016г.
Изпълнени в срок. Приети от
приемателна комисия.

70

78 000

70

78 111

70

217 942

Изпълнени в срок. Приети от
приемателна комисия.

70

1 363

Няма предвидени средства

70

57 541

70

22 852

Продължава работата през 2015г. (за
срок от 5г., считано от 2013г.)
Продължава работата през 2015г. (за
срок от 5г., считано от 2013г.)
26

27

1
МИ

МИ

МИ

МИ

МИ

МЗХ

2
Мониторинг на руднични води
при р-к "Рибница" VII - ма
площадка
Хвостохранилище "Елисейна" –
мониторинг и възстановяване
на нарушените от посегателства
рекултивирани повърхности и
канали
Реконструкция на отводнителен
канал №1 към Лагуната за
утайки на хвостохранилище
Елешница, с. Елешница, общ.
Разлог
Неотложни аварийновъзстановителни работи на
стената на хвостохранилището
към ПХП "Металург" - гр. Бухово
Актуализация на контролноизмервателната система на
стената на хвостохранилище
Бухово, гр. Бухово
Дейности по поддръжка и
експлоатация на обекти за
предпазване от вредното
въздействие на водите

3

4

70

8 573

5

6

7

8
Продължава работата през 2015г. (за
срок от 5г. считано от 2015г.)

70

Не са отпуснати финансови средства
за 2014г. и 2015г. Изготвен РП за 3
години, планирано е да стартира през
2016г.

70

Приет проект през 2014г. Не са
отпуснати финансови средства за
2014г. Продължава работата през
2015г. Отпуснати средства –
95 000,00 лв.

71

Приет проект през 2014г. Не са
отпуснати финансови средства за 2014г.
Продължава работата през 2015г.
Отпуснати средства – 414 000,00 лв.

75

98

5 200

19 500 000

Продължава работата през 2015г.
Отпуснати средства – 25 200,00 лв.
за 2015г.
Сключен договор с “Напоителни
системи” ЕАД за поддръжка на
обектите за предпазване от вредното
въздействие на водите

27

28

1

2

МЗХ,
(Държавни
предприятия по
чл. 163 от
Закона за
горите)

Дейности по опазване и защита
от пожари на горските
територии-държавна
собственост, управлявани от
държавните предприятия по
чл. 163 от Закона за горите
(обща сума 1 369 048 лв.)

МЗХ,
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)
МЗХ,
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)
МЗХ,
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)
МЗХ,
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)

3

4

888 147

5

339 500

6

7

8

141 401

Изпълнени дейности по опазване и
защита от пожари на горските
територии – държавна собственост,
управлявани от държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за
горите, съгласно изискванията на
съответните горскостопански планове.

Назначаване на
пожаронаблюдатели

86

29 504

132 615

Назначени 105 пожаронаблюдатели
по време на пожароопасния сезон.

Изграждане и оборудване на
пожаронаблюдателни кули

87

1 304

159 041

Изградени 7 бр.
пожаронаблюдателни кули

Направа и поддържане на
бариерни прегради

88

10 499

Изградени 28 950 линейни метра
бариерни прегради.

Направа и поддържане на
лесокултурни прегради

89

135 423

Изградени 670 768 линейни метра
лесокултурни прегради.

28

29

1
МЗХ,
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)
МЗХ,
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)

2

3

4

Направа и поддържане на
минерализовани ивици

90

521 130

Други дейности (поставяне на
табели, изграждане на
водоизточници, закупуване и
оборудване на ПП депа,
защитни облекла и др.)

91

173 537

5

6

7

8

8 786

Изградени 2 314 358 линейни метра
минерализовани ивици.

180 859

Поставени предупредителни табели,
изградени водоизточници, закупени и
оборудвани ПП депа, защитни
облекла и др

29

30

2. Планирани дейности по защитата при бедствия за 2016 г.

№

Дейности по
изпълнението на НПЗБ

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

Връзка с
НПЗБ
20142018 г.
Приложение 2
5

Участие в провеждането на
национални и международни
Брой проведени
част I,
Повишаване на способностите
учения и тренировки свързани
учения и тренировки
т.11
със защитата при бедствия.
Ресурсно и финансово
Постигане на определеното от
осигуряване на
министъра на отбраната Ниво на
Осигурени
формированията за
амбиция за използване на
финансово и
част I,
овладяване и/или
формированията за овладяване и/или
ресурсно военни
т.16
преодоляване на
преодоляване на последствията от
формирования-брой
последствията от бедствия
бедствия.
Обучение на органите на
изпълнителната власт и
Повишаване на теоретичната и
Брой организирани
част I,
техните администрации по
практическа подготовка в областта
курсове
т.19
защита на населението при
на защитата при бедствия.
бедствия.
Установяване, анализ и
оценка на риска, мерки за
Изготвен списък на установена
Установена критична
намаляване на уязвимостта на критична инфраструктура и обектите
част IX,
инфраструктура в
критичната инфраструктура и
й, и намаляване на нейната
т.1
МО
обектите й.
уязвимост.

Планирано
финансиране
по
Ведомпо
бюджетство
програна прогзаявими на ЕС
рама/
тел
и др.
от
източсобствен
ници
бюджет
6
7
8
МО

да

МО

да

МО

МО

да

да

да

30

31

1

2

3

4

5

6

7

5.

Актуализиране на Плана за
защита при бедствия на МО,
развитие и усъвършенстване
на ведомствените ръководни
документи в областта на
защитата при бедствия.

Подобряване организацията при
изпълнението на задачи за оказване
на помощ на населението при
бедствия.

Извършен преглед и
актуализация

част X,
т.4 и 6

МО

да

6.

Провеждане на заседания на
Щаба за защита при бедствия
на МО.

Осигуряване на управлението на
силите и средствата на МО и подобра координация и
взаимодействие с частите на ЕСС.

Брой организирани и
проведени заседания

част I,
т.16

МО

да

Намаляване броя на бедстващите
лица

Своевременно
организиране и
осигуряване на
адекватни
мероприятия

част Х.
т. 5

МТСП

да

Осигуряване на пострадалите с
храни и вещи първа необходимост

Количеството храна
и вещи от първа
необходимост

част Х.
т. 5

МТСП

да

7.

8.

Планиране, организиране и
осигуряване на мероприятия
при евакуация: по издирване,
приемане, настаняване и
психологическо обслужване
на лицата, пострадали от
бедствия, от МТСП,
регионалните структури на
Агенцията за социално
подпомагане и Държавната
агенция за закрила на детето.
Подготовка и осигуряване с
храна, вода и вещи от първа
необходимост на лица
пострадали от настъпили
бедствия, както и други
социални дейности свързани
със защитата им.

31

8

32

1

2

Предварителна организация и
определяне на реда и начина
за изхранване и осигуряване
9. на пострадалите от настъпили
бедствия със съдействието на
областния управител и кмета
на община
Планиране и организация на
мероприятия за получаване,
съхранение, разпределение,
10.
транспортиране и отчитане на
хуманитарни помощи
съвместно с БЧК.
Планиране и организиране на
раздаването на социални
помощи на пострадалото
11.
население при настъпило
бедствие.
Подготовка за извършване на
други социални дейности за
ликвидиране на
12. последствията от настъпили
бедствия, определени със
закон или акт на Министерски
съвет.

3

4

5

6

7

8

Намаляване броя на бедстващите
лица

Своевременно
съгласуване на
действията с
местните органи

част Х.
т. 5

МТСП

да

да
общини

Осигуряване на пострадалите с
храни и вещи първа необходимост

Наличие на
хуманитарни
помощи

част Х.
т. 5

МТСП

да

Финансово подпомагане на
пострадалите

Наличие на
финансови средства

част Х.
т. 5

МТСП

да

Брой на планираните
част Х.
адекватни социални
т. 5
дейности

МТСП

да

Намаляване броя на бедстващите
лица

32

33

1

2

3

Планиране на организацията
за пренасочване на човешки
ресурси, осигурени по
програмите за заетост, за
сформиране на аварийни
групи за неотложни действия
Подпомагане на общините при
13.
по предотвратяване и
оказване помощ на бедстващите
ликвидиране на
последствията при настъпили
бедствия от МТСП и
регионалните структури на
АЗ съвместно с ОбЩЗБ.
Планиране на организацията
за пренасочване на човешки
ресурси, осигурени по
програмите за заетост, за
Отстраняване на щети в общините по
отстраняване на щети на
нарушени от бедствието
14.
инфраструктурата възникнали
инфраструктури
при бедствия от регионалните
структури на АЗ съвместно с
общинските щабове за защита
при бедствия.
Организиране на методически
занятия с регионалните
структури на АСП, АЗД и АЗ
по въпросите: за действие при
възникване на бедствия и
Подпомагане на местните структури
ликвидиране на
на МТСП по оказване на помощ на
15.
последствията, оказване на
населението при бедствия
социална помощ на
населението, взаимодействие
с областните и общински
структури на местната
администрация.

4

5

6

7

8

Предварително
съгласуване на
мероприятията с
ОбЩЗБ

част Х.
т. 5

МТСП

да

да
общини

Наличие на средства
за работните групи
по подпомагане на
местните органи при
бедствия

част Х.
т. 5

МТСП

да

да
общини

Проведените
методически занятия
със служителите от
регионалните
структури

част Х.
т. 5

МТСП

да

да
общини

33

34

1

2

16.

Поддържане на подготовката
и обучения на национално и
областно ниво по
мениджмънт на бедствията

Провеждане на 3 обучения на
национално и 28 на областно ниво

17.

Изграждане и оборудване на
нови доброволни екипи за
действие при бедствия
(ДЕДБ) към Областните
съвети на БЧК – Габрово,
Разград и София област.

Изграждане на 3 нови ДЕДБ

18.

Провеждане на национално
учение със сили и средства на
Провеждане на едно годишно учение
БЧК с привличане на
партньори

19.

Провеждане на тренировъчен
курс – обучение с екипите за
действие при наводнение

Поддържане и обучение на
екипи от професионални
психолози – доброволци на
20.
БЧК за работа при бедствен
стрес. Изграждане на нови
екипи
Поодържане на материалната
база, оборудването и
21.
техническите средства на БЧК
за действие при бедствия

3

5

6

7

8

част I.
т.1

БЧК

да

-

част I.
т.1

БЧК

да

да

част I.
т.1

БЧК

да

част I.
т.1

БЧК

да

Повишаване на възможностите на
БЧК в областта

Обучени 80
професионални
психолози
доброволци на БЧК

част I.
т.1

БЧК

да

Поддържане на базата в готовност

Адекватна реакция
при бедствия

част I.
т.2

БЧК

да

Провеждане на едно годишно
национално обучение и на 13 на
областно ниво

4
Поддържане
подготовката на 70
души щатни
специалисти и на 430
доброволци
Три нови ДЕДБ,
всеки с минимум по
10 доброволци –
всичко 30
подготвени членове
на ДЕДБ
Обучени 120
доброволци и 15
щатни специалисти
по мениджмънт на
бедствията
Обучени 90
доброволци и щатни
специалисти за
действие при
наводнения

34

35

1

2

22.

Поодържане на бедствения
резерв на БЧК за действие
при бедствия

23.

24.

25.

Участие в организиране и
провеждането на национални
и международни учения,
състезания и тренировки
свързани със защитата при
бедствия
Провеждане на три обучения
за доброволни екипи и
щатни служители.
Участие в организиране и
провеждането на тренировки
и учения на ведомствените
щабове за защита при
бедствия на органите на
изпълнителната власт

3

4

5

6

7

Поддържане на резерва в готовност

Осигурено
имущество от първа
необходимост за
подпомагане на
10 000 бедстващи

част I.
т.2

БЧК

да

Повишено взаимодействие с
партньори

Брой участия

част I.
т.11

БЧК

да

Повишаване на възможностите за
„възстановяване на семейни връзки”
при необходимост

Обучение на 45
щатни служители и
доброволци на БЧК

част I.
т.1

БЧК

да

Повишено взаимодействие и
поддържане на готовност

Брой участия

част I.
т.17

БЧК

да

35

8

да

да

36

1

2

26.

Участие в 4 проекти на ЕС и
други международни
програми, имащи отношение
към защитата при бедствия

27.

Актуализитане на Плановете
на БЧК за действие при
бедствия на национално и
областно ниво

3

Повишаване на информираността и
готовността на населението за
реакция при бедствия

4

5

Изготвяне на
наръчник за оказване
на подкрепа на
хората от третата
възраст;обучени и
подготвени на 3 нови
екипа за действие
при бедствия;
подготвени мин. 200
граждани в занятия
по изготвяне на
семеен план и семеен
комплект за действие част X.
при бедствия;
т.3
информиране на
хора живущи в
градска среда за
рисковете
(използване на
таблет); провеждане
на обучителни сесии
за 420 граждани за
реакция при
бедствия, вкл. при
трансгранични
събития
Актуализиране на
План на национално част X.
и 28 плана на
т.6
областно ниво

6

7

8

БЧК

да

да

БЧК

да

36

37

1

28.

29.

30.

31.

32.

2

3

4

5

Участие в организиране и
провеждане на пълномащабни
Повишаване на готовността на
национални учения за
част І.
служителите на Ведомствата за
Проведени учения
усвояване на части от
т.11
действие при бедствия.
Националния план за защита
при бедствия.
Поетапно окомплектоване с
индивидуални средства за
защита с цел поддържане на
Повишаване степента на защита на
част І.
сили в готовност за
личния състав на Агенцията в случай
т.22
предотвратяване, овладяване
на бедствие.
и преодоляване на
последиците от бедствия
Участие в междуведомствени
работни групи за
Подобряване на нормативната база и
разработване на национални
механизмите за междуведомствено
Разработени
част Х.
нормативни актове и
взаимодействие при защитата от
документи
т. 6
ръководни документи в
бедствия.
областта на защитата при
бедствия.
Актуализиране, развитие и
Актуализация на
Поддържане на актуална
усъвършенстване на
ведомствени работни
вътрешноведомствена нормативна
част Х.
ведомствените ръководни
документи съобразно
база в областта на защитата при
т. 6
документи в областта на
промените в
бедствия.
защитата при бедствия.
нормативната база
Довършване на картирането
Карти на заплахата и риска от
Карти на заплахата и част ІІІ.
на заплахата и риска от
наводнения в Дунавски район за
риска в 4-те РБУ
т.2
наводнения в БДДР
басейново управление

6

7

Министер
ства,
ведомства

ДАНС

да

Министер
ства,
ведомства

ДАНС

МОСВ

да

37

8

38

1

33.

34.

35.

36.

2
Довършване разработването
на планове за управление на
риска от наводнения в 4-те
БД, включително Програма
от мерки за намаляване на
неблагоприятните последици
за всеки Район за басейново
управление, както и
Екологична оценка на ПУРН
Подготовка на
преразглеждането и
актуализиране на
предварителната оценка на
риска от наводнения
отчитайки вероятните
последици от промяната на
климата върху риска от
наводнения
Проектиране и изграждане
на Национална система за
управление на водите в
реално време
Изпълнение на Програмите
от мерки при прилагане на
Плановете на управление на
риска от наводнения в
четирите района за
басейново управление в
заложения програмен
период. Краен срок 2021 г.

3

4

5

6

7

Завършени ПУРН и приети от
Министерския съвет

ПУРН в 4-те РБУ

част ІІІ.
т.3

МОСВ

да

Преглед на Методиката за ПОРН и
РЗПРН и актуализация

ПОРН в 4-те РБУ

част ІІІ.
т.4

МОСВ

да

да

част ІІІ.
т.7

МОСВ

да

да

част ІІІ.
т.8

МОСВ,
МРРБ,
МЗХ,
МВР
общини

да

да

Провеждане на процедура за избор
на изпълнител

МОСВ – завършване на ПУРН
Изпълнение на мерки за защита от
вредното въздействие на водите

Брой завършени
ПУРН.
Брой изпълнени
мерки

38

8

39

1
37.

38.

39.

40.

2
Изпълнение на програми за
планово почистване на речни
участъци в съответствие с
чл.140,ал.3 от Закона за
водите
Извършване на превантивни
дейности за обезопасяване
на слаби места,
застрашаващи сигурността
на влаковото движение железен път и съоръжения
Извършване на превантивни
дейности за обезопасяване
на слаби места,
застрашаващи сигурността
на сигнализацията и
телекомуникациите на
железопътната
инфраструктура
Извършване на превантивни
дейности за обезопасяване
на слаби места,
застрашаващи сигурността
на електроразпределението
на железопътната
инфраструктура

3

4

5

6

7

8

Почистени речни участъци

Дължина на
почистени речни
участъци

Повишаване безопасността и
сигурността на железопътните
превози

Изготвени проекти;
изпълнени обекти

част VI
т.2

МТИТС

да
(ДП НКЖИ)

Повишаване безопасността и
сигурността на железопътните
превози

Изготвени проекти;
изпълнени обекти

част VI
т.2

МТИТС

да
(ДП НКЖИ)

Повишаване безопасността и
сигурността на железопътните
превози

Изготвени проекти;
изпълнени обекти

част VI
т.2

МТИТС

да
(ДП НКЖИ)

Областни
част ІІІ
управители
т.14 и 15
и общини

39

40

1

2

3

Обучение във връзка с
превозите с опасни товари с
автомобилен или
железопътен транспорт,
Повишаване знанията и уменията на
съгласно изискванията на
41.
служителите за реакция при
Международната спогодба за
бедствия
превоз на опасни товари по
шосе ADR и Правилника за
международен железопътен
превоз на опасни товари RID
Извършване на обучения,
провеждане на тренировки и
Повишаване на готовността на
42.
учения свързани със
МТИТС за реакция при бедствия
защитата при бедствия
Мониторинг, строителство,
възстановителни дейности,
рекултивация, пречистване на
води, поддръжка и др. в
сектор „Природни ресурси и
Подобряване сигурността и
концесии” и „Енергетика”
безопасната експлоатация на
43.
(хвостохранилища,
съоръженията.
сгуроотвали,
шламохранилища,
хидротехнически съоръжения,
рудници, руднични води и
др.).

4

5

6

Обучени служители

част VII
т.1

МТИТС

Обучени служители,
част I, т.
повишена
11, 17,19
квалификация

МТИТС

да

МЕ

да

Брой обезопасени
обекти

част ІІІ.
т.12.

7

8

да
(ИА АА
ИА ЖА)

40

41

1

2

Ремонтни дейности на
язовирни стени
( яз.Искър, яз. Кърджали,
яз.Белмекен, яз.Христо
Смирненски, яз.Студена и др.)
и хидротехническите
44.
съоръжения от системата за
отвеждане на водите на р.
Овчарица извън целика на
рудник "Трояново-Север" и
др. Привеждане на язовири в
експлоатационно състояние.
Поддържане проводимостта
на коригирани речни
участъци, на речни корита в
45.
урбанизирани територии и
на разстояние 500 м. след
язовирни стени.
Мониторинг, строителство,
възстановителни дейности,
поддръжка и др. в АЕЦ
Козлодуй и държавно
предприятие "Радиоактивни
отпадъци".
(Извеждане от експл.1 и 2
46.
Блок на АЕЦ)-със средства от
Международен
фонд
Козлодуй
(Извеждане от експл. 3 и 4
Блок на АЕЦ, Цех към АЕЦ)със средства от Национален
фонд РАО

3

4

5

6

7

Подобряване сигурността и
безопасната експлоатация на
съоръженията.

Брой отремонтирани
язовирни стени

част ІІІ
т.13

МЕ

да

Осигуряване възможност за
пропускане на високи води в
резултат от валежи.

Брой участъци с
осигурена
проводимост

част ІІІ.
т.14

МЕ

да

Обучение
на
аварийни екипи-АЕЦ
Доставена апаратура
за радиационен и
част ІV.
дозиметричен
т.1
контрол и
технически средства
за защита-ДПРАО

МЕ

да

Недопускане произшествия с
радиоактивни материали

41

8

да

42

1

47.

48.

49.

50.

51.

52.

2
Установяване, анализ и
оценка на риска, мерки за
намаляване на уязвимостта
на критичната
инфраструктура и обектите
й.
Изграждане на
информационни и
комуникационни системи,
системи за
пожароизвестяване и
пожарогасене, локални
системи за оповестяване,
WEB базирана система за
оперативни измервания.
(ДПРК-МЕ и ПЯК-ЕАД)
Поддържане в готовност за
ползване по предназначение
на предоставените за
управление на ГДПБЗН-МВР
колективни средства за
защита
Оборудване на
регистрираните Модули в
Общностния механизъм за ГЗ
на ЕК
Подготовка и учения с
Модулите регистрирани в
Общностния механизъм за ГЗ
на ЕК
Преоборудване на силите на
РДПБЗН-МВР със
съвременна техника и
екипировка

3

4

5

6

7

Подобряване сигурността на
критичната инфраструктура

Установен брой
част ІХ.
обекти от критичната
т.1
инфраструктура

МЕ

да

Повишаване на противопожарната
безопасност на ТД от системата на
МЕ

Изградени ЛСО,
пожароизвестителни част ІХ.
и пожарогасителни
т.2
системи

МЕ

да

да

8

Повишаване на укриваемостта на
населението при възникване на
аварии

Брой поддържани
скривалища

част ІV.
т.5

МВР

Осигуряване на самостоятелност на
регистрираните Модули

Осигуряване на
оборудване за базов
лагер за един Модул

част І,
т. 14

МВР

да

Участие на български модули в
учения

Брой участия на
български модули в
учения

част І,
т. 11

МВР

да

Преоборудване на силите със
съвременна техника

Брой преоборудвани
РСПБЗН и сектори
СД

част І,
т. 15

МВР

да

42

43

1

2

Подобряване на готовността
на силите за реагиране чрез
провеждане на курсове за
повишаване на
53.
квалификацията, придобиване
на нова квалификация и
специалности.
Подобряване на готовността
на ЕСС и органите за
управление чрез организиране
54. и провеждане на Национални
пълномащабни учения
„Защита” - за усвояване на
части от НПлЗБ.
Ресурсно осигуряване на
доброволците за действия с
основните части на ЕСС:
- За застраховане и обучение
на доброволците.
55.
- За застраховка срещу
злополука за лица навършили
16г. и не навършили 18 г.
За
екипировка
доброволците

3

4

5

6

Подобряване на готовността за
реагиране

Брой служители
преминали курсове
за повишаване на
квалификация

част І,
т. 11

МВР

Повишаване на капацитета за
реагиране от ЕСС и органите на
изпълнителната власт

Окомплектоване със защитни
облекла, организиране на
необходимото обучение и
застраховане, с цел обезпечаване
готовността им за участието в
дейности

Организиране и
Министерс
провеждане на едно част І.
тва и
пълномащабно учение т.11
ведомства

Брой застраховани,
брой екипирани

част І.
т.13

7

8

да

да

МВР
Общини,

да

на

43

44

56.

Участие на доброволните
формирования в действия по
предотвратяване или
овладяване на бедствия,
пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на
последиците от тях и /или
подпомагане на основните
съставни части на ЕСС

Участие на доброволците в
ликвидирането на произшествия и
други дейности.

Брой участия

57.

Международен конкурс за
детска рисунка „С очите си
видях бедата” - 3 кръга.

Повишаване на информираността,
реализиране процес на обучение и
подготовка за защита при бедствия у
подрастващите

Проведен конкурс

58.

59.

60.

Провеждане на Национално
Повишаване на информираността,
ученическо състезание
реализиране процес на обучение и
„Защита от пожари, бедствия
подготовка за защита при бедствия у
и извънредни ситуации - в 3
подрастващите
кръга
Провеждане на състезанията
Повишаване на информираността,
на ХVI републикански
реализиране процес на обучение и
младежките противопожарни подготовка за защита при бедствия у
отряди „Млад огнеборец” - 3
подрастващите
кръга
Установяване на шест
Повишаване готовността на
центъра за повишаване
населението за реакция при
готовността на населението за
наводнения и при изпълнение на
адекватна реакция при
задачата за осигуряване на пожарна
наводнения и последващи
безопасност и защита при пожари,
кризи
бедствия и извънредни ситуации

МВР
Общини,

да

част I,
т. 11

МВР,
МОН

да

Проведено
състезание

част I,
т. 11

МВР,
МОН

да

Проведено
състезание

част I,
т. 11

МВР,
МОН

да

Одобрено проектно
предложение

Част І
т.12

МВР

част І.
т.13

да

44

45

1

61.

62.

63.

2

3

4

Брой задействани
сирени при
Своевременно отстраняване на
тренировките.
Поддържане на компонентите
възникнали повреди по оборудването,
Процент успешно
на НСРПО в постоянна
осигуряване функционирането на
оповестени
работоспособност
системите
длъжностни лица от
органите на
изпълнителната власт
Доизграждане на
Националната система за
Процент от
ранно предупреждение и
Повишаване процента от населението
населението с
оповестяване (НСРПО) на
с възможност за оповестяване при
възможност за
областно ниво и ниво
бедствия чрез доизграждане на
оповестяване при
общински център
НСРПО
бедствия
Доизграждане на Системата
за ранно предупреждение и
оповестяване (СРПО) на
населението в населените
места от районите с риск от
наводнение от реките,
преминаващи през
територията на Столичната
община и оптимизация на
съществуващата система в гр.
София

Доизградена и оптимизирана СРПО
на територията на Столична община

Изградени сиренн
в кварталите на
Столична община и в
населените места по
поречието на реките
Искър, Лесновска,
Кремиковска, Блато,
Банска, Какач,
Суходолска,
Владайска.

5

6

7

8

част І.
т. 3

МВР

да

да

част І.
т. 3

МВР

да

да

част І.
т. 4

МВР и
Столична
община

да

да

45

46

1

64.

65.

66.

2

3

Поддържане на
съществуващите системи за
прием и обработка на
спътникови данни в реално
Повишаване на възможностите на
време с цел запазване на
ЦАН за ефективно изпълнение на
обема и капацитета за
задачите, свързани със защитата при
изпълнение на задачите по
бедствия
мониторинг и управление на
риска. Техническа поддръжка
на оборудването.
Доизграждане на системата за
мониторинг - Център за
Повишаване на възможностите на
аерокосмическо наблюдение
ЦАН за ефективно изпълнение на
(ЦАН), с цел подпомагане на задачите, свързани със защитата на
превантивната дейност за
населението при бедствия.
осигуряване защитата на
Надграждане на Гео-портала на ЦАН
населението при бедствия и
за целите на Директива INSPIRE
извънредни ситуации
Доизграждане на
комуникационната
инфраструктура по ТЕТРА
стандарт, използвана от
реагиращите структури на
МВР при опазване на
обществения ред, реагиране
при аварии, бедствия и
извънредни ситуации и
взаимодействие с други
национални органи

Осигурена възможност на
структурите от МВР за надеждна
комуникация при бедствия, както и
преносна среда за НСРПО

4

5

6

7

8

Брой приети и
обработени данни

част І.
т. 7

МВР

да

да

част І.
т. 8

МВР

да

да

част І.
т. 3

МВР

да

да

Брой сателити, от
които ЦАН получава
данни;
Видове софтуерно
оборудване за
обработка на
сателитни данни.
Брой посещения в
Гео-портала на ЦАН

Процент на ТЕТРА
покритие на страната

46

47

1

2

67.

„Превантивни дейности за
предотвратяване на
последствията от
свлачищните процеси на
територията на Република
България, в т.ч. абразионните
и ерозионните процеси по
Черноморското и Дунавското
крайбрежие чрез режимни
изследвания, консултантски
услуги и техническа помощ,
поддържане на регистър на
свлачищата и изграждане и
възстановяване на контролноизмервателни системи” от
"Геозащита" ЕООД - гр.
Варна, гр. Перник и гр.
Плевен

68.

Паспортизация на
брегоукрепителни и
брегозащитни системи и
съоръжения по морския бряг държавна собственост и
изпълнение на превантивни
дейности за тях

3

4

5

С планираните дейности по
регистрирането и мониторинга на
свлачищните райони на територията
на Република България, в т. ч.
абразионните и ерозионните процеси
по Черноморското и Дунавското
крайбрежие е осигурена достатъчна
информация за анализираните
геодинамични процеси с оглед
Брой режимни
предприемане на адекватни мерки за
изследвания на
ограничаване на свлачищните и др.
свлачища и
част VI,
процеси, предотвратяване на
становища
т. 4
бедствия, аварии и щети. Извършват
консултантски
се и необходимите координационни
услуги
действия между отделните ведомства
(в т. ч. общини, областни
администрации, МВР и др.) за
ограничаване на свлачищата на
територията на Република България,
абразионните и ерозионните процеси
по Черноморското и Дунавското
крайбрежие
Оценка на състоянието на
брегоукрепителните съоръжения и
Брой изготвени
необходимост от изграждане на нови
проектотакива с оглед предприемане на
проучвателни работи
мерки за ограничаване на
за ограничаване на част VI,
абразионните процеси в района,
свлачищните,
т. 5
причина за непрекъснато намаляване
ерозионни и
на плажната ивица - изключителна
абразионни процеси
държавна собственост и
мI - брегоукрепване
застрашаване на инфраструктурата и
живота и здравето на хората

6

МРРБ

7

8

да
(държав
да
ни
(държавни
дружест дружества
ва по
по
геозащи геозащита)
та)

МРРБ

да

47

48

1

69.

70.

71.

2

3

4

5

Провеждане на проектопроучвателни работи, включващи
Брой изготвени
извършване на инженерно-геоложко
проектопроучване и инвестиционно
проучвателни работи
част VI,
проектиране за предприемане на
за ограничаване на
т. 8
действия за изпълнение на аварийни
свлачищните,
строително-монтажни работи за
ерозионни и
допълнително укрепване на
абразионни процеси
свлачището в този участък
Инвестиционен проект, изработен в
Изготвяне на инвестиционен
съответствие с изменената ситуация
проект за обект:
на свлачището въз основа на
Брой инвестиционен част VI,
„Възстановяване на път VAR
актуални инженерно-геоложки данни
проект
т. 8
1082 в района на свлачище
от проведено инженерно-геоложко
„Трифон Зарезан"
проучване.
Изпълнение на
тематично
предварително
условие по цел 5.1.
„Превенция и
Анализ и оценка по одобрената
управление на
методика за геоложкия риск,
риска“ от
Анализ,оценка и
включваща рискове от свлачища,
Споразумението за част VI,
картографиране на геоложкия срутища, активни разломи и други
партньорство на
т. 6
риск
геоложки опасности, като част от
Република България,
рисковете от бедствия и
очертаващо помощта
картографиране на геоложкия риск.
от Европейските
структурни и
инвестиционни
фондове за периода
2014-2020 г.
Изпъление на обект:
„Укрепване свлачище в кв.
Изток, гр. Оряхово проучвателни и проектантски
дейности за извършване на
допълнителни укрепителни и
ремонтни дейности

6

7

МРРБ

8

да

МРРБ

да

да

МРРБ

да

да

48

49

1
72.

73.

74.

75.

76.

77.

2

3

Регистър на свлачищните
райони и районите с
Единна база данни за засегнатите от
абразионни и ерозионни
абразионни и ерозионни процеси
процеси по Черноморското и
Черноморски и Дунавски бряг
Дунавското крайбрежие
Брегоукрепване в района на с.
Ограничаване на абразията чрез
Крапец, община Шабла изработване на инвестиционен
прединвестиционни
проект въз основа на
проучвания
прединвестиционни проучвания.
Изпълнение на обект:
Ограничаване на абразията чрез
"Брегоукрепване в района на
изпълнение на строително-монтажни
къмпинг Добруджа, община
работи за брегоукрепване.
Шабла"
Предприемане на мерки за
ограничаване на абразионните
процеси в района, причина за
Изпълнение на обект:
непрекъснато намаляване на
"Брегоукрепване в района на
плажната ивица - изключителна
крайбрежна плажна ивица на
държавна собственост и
гр. Ахтопол"
застрашаване на инфраструктурата и
живота и здравето на хората в
района.
Изпъление на обект:
Провеждане на проектоУкрепване свлачища на ул.
проучвателни работи, включващи
"3-та", ул. "4-та" и ул. "12-та",
извършване на инженерно-геоложко
м. "Фиш-Фиш" - проектопроучване и инвестиционно
проучвателни работи, община
проектиране
Балчик
Изпълнение на
Изясняване обхвата на засегнатата
прединвестиционни
територия, геоложката среда и
проучвания - „Укрепване
възможностите за укрепване на
свлачища „Кипарис - юг“ възникналия мащабен рисков
„Кипарис - север“, община
процес.
Аксаково“

4

5

6

7

част VI,
т. 7

МРРБ

да

Брой изготвени
част VI,
проектот. 8
проучвателни работи

МРРБ

да

мI - брегоукрепване

част VI,
т. 8

МРРБ

да

Брегоукрепване - м

част VI,
т. 8

МРРБ

да

Брой изготвени
част VI,
проектот. 8
проучвателни работи

МРРБ

да

Брой изготвени
част VI,
проектот. 8
проучвателни работи

МРРБ

да

49

8

50

1

2

78.

Изпълнение на обект:
„Укрепване свлачище кв.
„Сарафово“ - етап ІІІ.2“

79.

Изпълнение на обект:
„Гр. Царево - укрепване на
свлачище северен бряг

80.

3

4

5

мI - брегоукрепване
Осигуряване на общата устойчивост
мI - пилотни
на терена, гарантиране надеждната
конструкции/подпор
експлоатация на техническата
ни стени
инфраструктура и населено място мI -дренажни
част VI,
м. „Кюшето”, намаляване на риска от
системи в свлачищни
т. 8
разрушаване на вече изградените
райони/отводнителн
брегоукрепителни съоръжения,
и канали
обособяване на зелени зони за
Брой вертикални
рекреация.
шахти
мI - брегоукрепване
мI - пилотни
Възстановяване на нарушената
конструкции/подпор
територия и морския бряг, защита на
ни стени
населеното място и
мI - дренажни
част VI,
инфраструктурата от интензивните в системи в свлачищни
т. 8
годините свлачищни и абразионни
райони/отводнителн
процеси.
и канали
Брой вертикални
шахти

Изпълнение на геозащитни
мерки и дейности за
ограничаване и
Защита на населението от свлачищни
предотвратяване на
процеси
свлачищните процеси,
финансирани по ОПОС 20142020 г.

Брой защитено
част VI,
население и хектари
т. 8
укрепена площ

6

7

8

МРРБ

да

да

МРРБ

да

МРРБ

да

50

51

1

81.

82.

83.

84.

85.

2
Създаване на регистър, анализ
и оценка на потенциално
опасни съоръжения,
включително и невъведени в
експлоатация и/или
съоръжения изгубили
първоначалното си
предназначение.
Поддържане на
проводимостта на коригирани
речни участъци, на речни
легла в урбанизирани
територии и на разстойние
500м. след язовирни стени.
Ремонтни дейности на
язовирни стени на
водоснабдителни язовири - яз.
Христо Смирненски
Оценка на техническото
състояние и риска от язовири.
Технико-икономическа
оценка на състоянието на
язовирните стени на
язовирите, стопанисвани от
ВиК дружества с държавно
участие.
Разработването на методика
за анализ и оценка на
сеизмичния риск. Анализ и
оценка на сеизмичната
опасност.

3

4

5

6

7

Предварителен анализ

Договор, протокол
или становище

част ІІІ,
т. 16

МРРБ

да

Безпрепятстващо протичане на
водата в речните легла

Справка, протокол
или становище

част ІІІ,
т. 14

МРРБ
общини

Възстановена конструктивна
устойчивост и водоплътност на
надградената част от стената на яз.
Хр. Смирненски

Протокол за
извършени СМР

част ІІІ,
т. 13

МРРБ

Анализ и оценка

Протоколи от
технически
прегледи,
технически анализ
изготвени от ВиК
дружествата

част ІІІ,
т. 1

МРРБ

Разработени методика и анализ

Брой методики и
анализи

част ІІ,
т. 5

МРРБ

да

51

8

да

52

1

86.

87.

88.

2

3

Управление и контрол на
дейностите, финансирани със
средства, отпуснати от фонд
„Солидарност” на
Възстановяване функционирането на
Европейската комисия по
инфраструктурата и осигуряване на
заявления :
превантивна инфраструктура
- 2014BG16SPO001
- 2014BG16SPO002
- 2015BG16SPO001
Превантивни дейности за
предотвратяване на
свлачищните, ерозионните и
абразионните процеси по
републиканската пътна мрежа
Предотвратяване на свлачищните,
на територията на Република
ерозионните и абразионните процеси
България чрез режимни
по републиканската пътна мрежа на
изследвания, консултантски
територията на Република България
услуги и техническа помощ,
изграждане и възстановяване
на контролно-измервателни
системи.

Поддържане на системата за
оповестяване на МЗ

Дава възможност за оповестяване на
ръководния състав на Министерство
на здравеопазването и
териториалните структури при
бедствия, аварии, катастрофи.

4

5

6

7

Брой изпълнени
проекти.

част III
т.11

МРРБ

километри пътна
мрежа

част VІ,
т. 4

МРРБ АПИ

да

Сключен договор за
поддържане на
системата за
оповестяване

част IХ
т.2

МЗ

да

8

да

52

да

53

1

2

89.

Поддържане на денонощно
дежурство от дежурни
експерти за медицинско
обслужване на населението
при бедствия, аварии,
катастрофи и др.

90.

91.

Провеждане на семинар с
директорите на РЗИ ЦСМП
и лечебните заведения по
управление и защита при
бедствия и реакция на
системата на здравеопазване
при бедствия
Поддържане и
усъвършенстване на
материалната база за
функциониране на
медицинските,
противоепидемичните екипи
за действие при бедствия и
аварийните екипи при
действие в случай на
радиационна авария и за
изпълнение на мерките за
защита на населението
вследствие на биологично
заразяване

3

4

5

6

7

Създаване на организация и
подобряване качеството на
медицинско обслужване на
населението при бедствия, аварии,
катастрофи

Участие в създаване
на организация при
оказването на
медицинска помощ
при бедствия, аварии
и катастрофи с
повече от 3 (трима)
души пострадали

част I
т. 20

МЗ

да

Обучение и практическа подготовка
на централните и териториалните
органи на МЗ, и на силите за
реагиране за действие при бедствия.

Брой на проведени
семинари и
служители
преминали обучение

част I,
т. 17

МЗ

да

Осигуряване функционирането на
екипите в системата на
здравеопазването при бедствия,
радиационна авария и биологично
заразяване.

Ограничаване и
намаляване на
последиците от
бедствия,
радиационна авария
и биологично
заразяване върху
човешкото здраве

МЗ

да

част I,
т. 20

53

8

54

1

92.

93.

94.

95.

2

3

Поддържане на резерв от
диагностикуми, консумативи
и лекарствени средства за
екстрена профилактика и
ранна терапия, и препарати
Поддържане готовност за адекватна
за дезинфекция, дезинсекция реакция за опазване на общественото
и дератизация, осигуряване
здраве.
на ваксини (хепатит А и др.)
за имунизиране на
населението в засегнати
райони при бедствия
Предпазване населението,
Дига на р. Дунав - Козлодуй селскостопанските земи и
ремонтно-възстановителни
инфраструктурните съоръжения в
работи на дига - землище на
близост до дигата от наводнение при
гр. Козлодуй и с. Хърлец,
пролетно-есенното покачване на
община Козлодуй
нивото на р. Дунав.
Почистване на основно
образувание на ляв бряг на
заливаемата тераса на
Предпазване населението, селскокорекцията на р. Янтра с
стопанските земи и
участък от смесието на
инфраструктурните съоръжения от
реката до мост на км 4+400
наводнения.
на път ІV-0495 с. Горски
Долен Тръмбеш - с. Върбица
Корекция на р. Марица от км
Предпазване населението, селско14+023 до км 25+664м 15+219
стопанските земи и
до км 15+631, землище на с.
инфраструктурните съоръжения от
Злокучене, общ. Септември
наводнения.

4

5

6

7

част I,
т. 20

МЗ

да

Реализиран обект

част ІІІ
т. 9

МЗХ

да

Реализиран обект

част ІІІ
т. 9

МЗХ

да

Реализиран обект

част ІІІ
т. 9

МЗХ

да

Запазване здравето
на населението,
предотвратяване
възникването на
епидемии и
ликвидиране на
възникнали
епидемични огнища.

54

8

55

1

2

Участие в организирането и
провеждането на национални
и международни учения,
96.
състезания и тренировки
свързани със защитата при
бедствия
Организиране и провеждането
на тренировка на
97.
ведомствения щаб за защита
при бедствия на МОН.
Обучение на ръководен,
преподавателски,
педагогически и
изпълнителски състав от
98.
системата на МОН за
начините на поведение и
действие при бедствия,
кризисни ситуации, в резултат
на терористична дейност,
аварии и други.

3

4

5

6

7

Проверка на готовността за реагиране
Проведени
при бедствия и кризисни ситуации,
национални и
обучение на ръководния състав,
международни
повишаване на готовността за
учения, състезания и
реагиране
тренировки

част І,
т. 11

МВР,
МОН
Ведомства

да

Актуализиране на процедурите
за действие на ведомствения щаб,
организацията и поддържането на
непрекъснато денонощно дежурство.

част І,
т. 17

МОН

да

МОН

Национал
на
програма
„Квалифи
кация”

Проведена
тренировка на
ведомствения щаб

Придобиване от обучаемите на знания
и умения за провеждане на
800 обучени
превантивни дейности и адекватно
преподаватели,
част І,
реагиране при различни бедствия и
педагози и
т. 21
кризисни ситуации и инциденти с
изпълнителски състав
деца и ученици до пристигането на
екипи на спешна медицинска помощ

99.

Осигуряване на ИСЗ за
служителите на МОН.

Повишаване на защитата на
служителите при евакуация и
спасителни действия при бедствия

Осигуряване на 200
бр. нови ИСЗ
(противогази/маски)

част І,
т. 22

МОН

да

100.

Актуализиране на Учебните
програми за обучение на
децата и учениците по
възрастови групи – детска
градина, начален,
прогимназиален и
гимназиален етап.

Актуализиране на учебното
съдържание за обучение на децата и
учениците по възрастови групи –
детска градина, начален,
прогимназиален и гимназиален етап

Брой учебни
програми

част І.
т. 23

МОН

да

55
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56

1

2

Участие в разработване на
стандарти/минимални
изисквания за обзавеждане
на общински/районни
центрове за обучение на
децата, учениците,
персонала и други за
действие и поведение при
101.
бедствия, терористичен акт и
други кризисни ситуации
(интерактивни кабинети,
полигони/площадки за
практически тренинги и
занятия и т.н). Обучението
да се провежда от
специалисти от МВР, БЧК и
др. компетентни органи.
Актуализиране на Плана за
защита при бедствия на МОН
и разработване на разчети за
евакуация и разсредоточаване
102. към него, съгласно чл. 9 от
Наредбата за условията и реда
за провеждане на евакуация и
разсредоточаване, приета с
ПМС № 337 от 20.12.2012 г.
Сформиране на доброволни
формирования и подготовката
им за действия за
103.
предотвратяване или
овладяване на бедствия и
пожари

3

4

5

6

7

Разработени
стандарти/
Провеждане на превантивно
минимални
обучение, повишаване на
МВР,
изисквания за
информираността на обучаемите и
МОН, БЧК,
обзавеждане на
придобиване от тях на знания и
част І, общини и
общински/районни
умения за адекватно реагиране при
т. 24
др.
бедствия, кризисни ситуации (в т.ч. центрове за обучение
компетентн
терористичен акт) и други инциденти на децата, учениците,
и органи
с деца и ученици до пристигането на персонала и други за
екипи на спешна медицинска помощ действие и поведение
при терористичен акт

да

Актуализиран план и
Разработване на разчети за евакуация
разработени
част X,
и разсредоточаване към Плана за
разчети за евакуация
т. 4
защита при бедствия на МОН
и разсредоточаване

да

Подпомагане органите на ПБЗН при
СНАВР при бедствия

Регистрирани
доброволни
формирования и
реалното им
включване при
бедствия и СНАВР

част І
т.13

МОН

Общини

56

8

57

1

2

Обучение на органите на
изпълнителната власт и
104. техните администрации по
защита на населението при
бедствия.
Обследване на
водоизточниците по чл. 112,
ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за
проучване, ползване и
105.
опазване на подземните води,
които са предвидени за
ползване при възникване на
криза
Оценка на техническото
състояние и риск от
наводнения от язовири.
Технико-икономическа
106.
оценка на целесъобразността
от ремонт или ликвидацията
им.

107.

Изготвяне, приемане и
изпълнение на програми за
планово почистване на
некоригираните участъци на
вътрешните реки.

3

4

5

6

Практически умения и готовност на
администрацията за работа по
защита на населението при бедствия

Провеждане на
теоретични обучения
и практически
тренировки

част І.
т. 19

Общини

Регистриране и отчет на
водоизточниците, предвидени за
използване при възникване на криза

Обмен на
информация за
водоизточниците,
предвидени за
използване при криза
с органите по чл.112,
ал.5, т.2 от Наредба
№1

Намаляване на риска от наводнения
от язовири

Ремонт или
ликвидация на
потенциално опасни
язовири

Намаляване на риска от наводнения
в урбанизираните територии

Планиране на
финансови средства
в капиталовите
програми от
бюджетите на
общините

част І
т.26

7

Общини

Общини,
част ІІІ
собствени
т.1
ци на
язовири

част ІІІ
т.15

Общини,
Областни
управители

57
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58

1

108.

109.

2
Създаване на регистър,
анализ и оценка на
потенциално опасни
съоръжения, включително и
невъведени в експлоатация
и/или съоръжения изгубили
първоначалното си
предназначение
Създаване на система от
аварийни прагови стойности
за нивата на реките при
наводнения в населените
места във връзка с
въвеждане на част
„Наводнение” от плановете
за защита при бедствия.

Изпълнение на
инвестиционни проекти,
свързани с намаляване на
риска от бедствия и включени
110.
в приети от общински съвети
програми за защита при
бедствия
Участие на МИ в
провеждането на национални
и международни учения и
111.
тренировки, съгласно
Националния план за защита
при бедствия.

3

4

5

6

Контрол върху потенциално опасни
съоръжения

Изготвяне на
регистър и
периодичен контрол
върху потенциално
опасни съоръжения

част ІІІ
т.16

Общини

Готовност за действия при заплаха
от наводнения

Изготвяне на
приложения към
Плановете за защита
при бедствия в част
„Наводнение“

част ІІІ
т.17

Общини

Намаляване риска от бедствия

Реализирани проекти

част Х.
т. 6

Общини

Ограничаване на
Повишаване на теоретичната и
пропуските в
практическа подготовка на
дейностите по
Ведомствения щаб и на служителите превенция, готовност
от министерството за защита при
и реагиране в
бедствия.
системата на
министерството.

част І.
т.17

МИ

7

да

58

8

59

1

2

3

4

5

6

112.

Осигуряване на ИСЗ за
служителите от
администрацията.

Повишаване защитата на
служителите в МИ и
готовността на силите на
министерството за евакуационни и
спасителни действия при бедствия.

Осигуряване на 700
бр. нови ИСЗ
(противогази/маски).

част І.
т.22

МИ

113.

114.

Мониторинг на
хвостохранилище "Елшица".

Подобряване на сигурността и
безопасността на обекта.
Отстраняване на минали екологични
щети.

Мониторинг на
хвостохранилище "Радка".

Подобряване на сигурността и
безопасността на обекта.
Отстраняване на минали екологични
щети.

Рудник "Медет". Управление
и пречистване на води и
115.
мониторинг. Първи етап Управление на води.

Подобряване на сигурността и
безопасността на обекта.
Отстраняване на минали екологични
щети.

Хвостохранилище "Медет".
Рекултивация на скални и
Подобряване на сигурността и
земни откоси и площи извън
безопасността на обекта.
границите на концесията.
116.
Отстраняване на минали екологични
Изграждане на дренажи и
щети.
отводнителни съоръжения в
зоната на стените.
Мониторинг на
Подобряване на сигурността и
хвостохранилище "Медет".
безопасността на обекта.
117. Възстановяване на контролноОтстраняване на минали екологични
измервателната система щети.
КИС.

Изпълнен годишен
етап от приет проект,
който се изпълнява част ІІІ.
(за срок от
т.12
3 години, считано от
2013 г.) .
Изпълнен годишен
етап от приет проект,
който се изпълнява част ІІІ.
(за срок от
т.12
5 години, считано от
2013 г.)
Изпълнен годишен
етап от приет проект,
част ІІІ.
строителството по
т.12
който се изпълнява
до 2016г.
Изпълнен годишен
етап от приет проект,
част ІІІ.
строителството по
т.12
който се изпълнява
до 2016г.
Изпълнен годишен
етап от приет проект
част ІІІ.
през 2015г., който ще
т.12
продължи да се
изпълнява

7
да

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)
59

8

60

1

2

3

Рекултивация на "Източни
Подобряване на сигурността и
отвали" към хвостохранилище
безопасността на обекта.
118.
"Влайков връх" с управление Отстраняване на минали екологични
и пречистване на водите.
щети.

119.

Рекултивация на замърсени
терени в района на
претоварна гара "Смилец".

Подобряване на сигурността и
безопасността на обекта.
Отстраняване на минали екологични
щети.

Хвостохранилище "Медет".
Подобряване на сигурността и
Изграждане на
безопасността на обекта.
120. хидротехническо съоръжение
Отстраняване на минали екологични
и отвеждане на високите води
щети.
от язовир "Жеков вир".

Мониторнг на
Подобряване на сигурността и
хвостохранилище "Мечи дол"
безопасността на обекта.
121.
и "Чипровци" - мониторнг за Отстраняване на минали екологични
срок от 5 години.
щети.

122.

Мониторинг и поддръжка на
хвостохранилище
"Маджарово 1" и "Временно
хвостохранилище"

Подобряване на сигурността и
безопасността на обекта.
Отстраняване на минали екологични
щети.

4
Изпълнен годишен
етап от приет проект
и технически
експертизи.
Изпълнен годишен
етап от приет проект,
който се изпълнява и
e с планирано пред
завършване през
2016 г.
Изпълнен годишен
етап от приет проект
през 2014 г.
Строителството не е
започнало.
Планирано е
започване на
изпълнението му
през 2016г.
Изпълнен годишен
етап от приет проект
през 2014г., с
планирано за
започване
изпълнение през
2015г.
Изпълнен годишен
етап от приет проект
за срок от 3 години.
Изпълнението
започва през 2016г.

5
част ІІІ.
т.12

част ІІІ.
т.12

част ІІІ.
т.12

част ІІІ.
т.12

част ІІІ.
т.12

6

7

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

60

8

61

1

2

3

Подобряване на сигурността и
Мониторинг и поддръжка на
безопасността на обекта.
123.
хвостохранилище "Устрем 4". Отстраняване на минали екологични
щети.

Мониторинг на
хвостохранилище "Върли
бряг."

Подобряване на сигурността и
безопасността на обекта.
Отстраняване на минали екологични
щети.

125.

Мониторинг на
хвостохранилище "Росен".

Подобряване на сигурността и
безопасността на обекта.
Отстраняване на минали екологични
щети.

126.

Мониторинг на руднични
води при р-к "Рибница" VII ма площадка.

Подобряване на сигурността и
безопасността на обекта.
Отстраняване на минали екологични
щети.

124.

Подобряване на сигурността и
Хвостохранилище "Елисейна"
безопасността на обекта.
127.
– мониторинг.
Отстраняване на минали екологични
щети.

4
Изпълнен годишен
етап от приет проект
за срок от 3 години,
считано от 2014г.,
срок за завършване 2016г.
Изпълнен годишен
етап от
продължаване
работата по проект
(проектът е за срок
от 5г., считано от
2013г.)
Изпълнен годишен
етап от
продължаване
работата по проект
(проектът е за срок
от 5г., считано от
2013г.)
Изпълнен годишен
етап от
продължаване
работата по проект
(проектът е за срок
от 5г., считано от
2013г.)
Изпълнен годишен
етап от изготвен
работен проект (РП)
за 3 години,
планиран да стартира
през 2016г.

5
част ІІІ.
т.12

част ІІІ.
т.12

част ІІІ.
т.12

част ІІІ.
т.12

част ІІІ.
т.12

6

7

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

61

8

62

1

128.

129.

2

3

Техническа ликвидация
Обогатителна фабрика
"Медет".

Отстраняване на опасностите от
екологично и техническо
замърсяване и подобряване на
околната среда в и около обекта.
Отстраняване на минали екологични
щети.

Изготвяне през 2016
г. на работен проект част ІІІ.
и стартиране на
т.12
изпълнението му.

Обследване водните потоци
на площадка "Елшица".

Отстраняване на опасностите от
екологично замърсяване и
подобряване на околната среда в и
около обекта. Отстраняване на
минали екологични щети.

Приет доклад за
обследване.
Изготвяне през 2016 част ІІІ.
г. на инвестиционен
т.12
проект и стартиране
на изпълнението му.

Ликвидиране на
последствията от
производствената дейност на
130.
рудник "Цар Асен"рекултивация на терени - етап
ІІ.
Възстановяване на нарушени
повърхности и канали за
131.
хвостохранилище "Елисейна".
Укрепване коритото на р.
Очушница в зоната на
събирателния резервоар, чрез
възстановяване на бетонната
стена на разрушения
132.
коригиран участък и
укрепване на самия резервоар
на обект "Бялата вода", гр.
Костенец, Софийска област.

Отстраняване на опасностите от
екологично замърсяване и
подобряване на околната среда в и
около обекта. Отстраняване на
минали екологични щети.
Отстраняване на опасностите от
екологично замърсяване и
подобряване на околната среда в и
около обекта. Отстраняване на
минали екологични щети.
Изграждане на проектните
хидромелиоративни съоръжения за
пропускане на високи води при
обилни валежи. Отстраняване на
минали екологични щети.

4

5

Изготвяне и
приемане на работен част ІІІ.
проект през
т.12
2016 г.
Изпълнен годишен
етап от приет
работен проект.

Стартиране на
изпълнението през
2016 г.

част ІІІ.
т.12

част ІІІ.
т.12

6

7

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(ЕКО
МЕДЕТ
ЕООД)

МИ

да
(„ЕКОИ
НЖЕНЕ
РИНГ РМ“
ЕООД)

62

8

63

1

2

3

133.

Почистване и ремонтно
възстановителни работи на
отбивния канал за високите
води от Манастирско дере
към обект хвостохранилище
Бухово, гр.Бухово

Изграждане на проектни
хидромелиоративни съоръжения за
пропускане на високи води при
обилни валежи.

134.

Отвеждане на постоянно
течащите води от водосбора
на Манастирско дере извън
хвостохранилище“ Бухово“,
гр. Бухово

Управление и пречистване на
водите от щолна №9 на
бившето рудоуправление
135.
"Дружба", с. Елешница, общ.
Разлог.

137.

5

6

Стартиране на
изпълнението през
2016 г.

част ІІІ.
т.12

МИ

Изграждане на проектни
хидромелиоративни съоръжения за
пропускане на високи води при
обилни валежи.

Стартиране на
изпълнението през
2016 г.

част ІІІ.
т.12

МИ

Изграждане на проектни
хидромелиоративни съоръжения.
Отстраняване на минали екологични
щети.

Стартиране на
изпълнението през
2016 г.

част ІІІ.
т.12

МИ

Стартиране на
изпълнението през
2016 г.

част ІІІ.
т.12

МИ

Стартиране на
изпълнението през
2016 г.

част ІІІ.
т.12

МИ

Изграждане на съоръжение за
Защитена екологична среда в района
управление и пречистване на
на рудното поле.
136. замърсените с уран и манган
Осигурена безопасност за хората,
води изтичащи от щолна № 93
животните и околната среда.
в Буховското рудно поле.
Рекултивация в два етапа на
двете хвостохранилища в
района на Бухово
- Разлив и Яна.

4

Екологично чиста среда на обекта.
Отстраняване на минали екологични
щети.

7
да
(„ЕКОИ
НЖЕНЕ
РИНГ РМ“
ЕООД)
да
(„ЕКОИ
НЖЕНЕ
РИНГ РМ“
ЕООД)
да
(„ЕКОИ
НЖЕНЕ
РИНГ РМ“
ЕООД)
да
(„ЕКОИ
НЖЕНЕ
РИНГ РМ“
ЕООД)
да
(„ЕКОИ
НЖЕНЕ
РИНГ РМ“
ЕООД)

63

8

64

1

2

3

Установяване, анализ и
оценка на риска за
критичните инфраструктури и
обектите им в системата на
138.
МИ. Мерки за защита на
установените критични
инфраструктури и обектите
им.

Нормативно установени критични
инфраструктури и обектите им в
компетентността на министъра на
икономиката. Анализ на риска и
внедряване на мерки за повишаване
на защитата на установените
критични инфраструктури и
обектите им.

Изграждане на
информационни и
комуникационни системи,
139.
системи за пожароизвестяване
и пожарогасене, ЛСО и др.

Сигурни и надеждни системи за
оповестяване, пожароизвестяване и
пожарогасене в министерството.

Поддържане на колективното
средство за защита на МИ
(подземното укритие) в
готовност за използване по
140.
предназначение - защита на
служителите при
радиоактивно замърсяване и
биологично заразяване

Гарантирана защита на служителите
от МИ при евентуални аварии,
предизвикващи радиоактивно и
биологично заразяване. Поддържане
на колективното средство за защита
съгласно изискванията на Наредбата
за реда за изграждане, поддържане и
използване на колективните средства
за защита.

Извършване на обучения,
провеждане на тренировки и
учения с администрацията на
141.
МИ за усвояване на плановете
за защита при пожар,
бедствия и евакуация.

Повишаване на готовността за
адекватна реакция при бедствия.
Недопускане на човешки жертви и
значителни материални щети при
бедствия и аварии.

4

5

Съгласуван и
утвърден списък на
критичните
инфраструктури и
част ІХ.
обектите им в
т.1
компетентността на
МИ. Приемане на
ПМС за изменение и
допълнение на
ПМС№181/2009 г.
Поддържане и
тестване на
внедрените системи.
Разработена и
част ІХ.
внедрена
т.2
автоматизирана
система за
оповестяване.

Стартиране на
ремонта на КСЗ.

част ІV
т.5 и 6

Ограничаване на
пропуските в
дейностите по
част I, т.
превенция, готовност 11, 17,19
и реагиране в
министерството.

6

7

МИ

да

МИ

да

МИ

да

МИ

да
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8

65

1

2

3

Дейности по опазване и
защита от пожари на горските
територии – държавна
Намаляване на риска от възникване и
разпространение на пожари в
142. собственост, предоставени за
управление на държавните
горските територии.
предприятия по чл. 163 от
Закона за горите

143.

144.

Назначаване на
пожаронаблюдатели

Своевременно откриване на пожари в
горите или в близост до тях.

Изграждане и оборудване на Своевременно откриване на пожари в
пожаронаблюдателни кули
горите или в близост до тях.

4
Процент на
изпълнение на
предвидените
дейности, съгласно
изискванията на
горскостопанските
планове.

5

Част V
т. 1,2,3

6

7

да
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)

МЗХ

Брой на назначените
пожаронаблюдатели

Част V
т. 1

МЗХ

Брой изградени
съоръжения.

Част V
т. 1

МЗХ

145.

Направа и поддържане на
бариерни прегради

Предотвратяване разпространението
на горски пожари

Изградени линейни
метра бариерни
прегради.

Част V
т. 2

МЗХ

146.

Направа и поддържане на
лесокултурни прегради

Предотвратяване разпространението
на горски пожари

Изградени линейни
метра лесокултурни
прегради.

Част V
т. 2

МЗХ

8

да
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)
да
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)
да
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)
да
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)

65

66

1

147.

2
Направа и поддържане на
минерализовани ивици

Други дейности (поставяне на
табели, изграждане на
водоизточници, закупуване и
оборудване на ПП депа,
148. защитни облекла; закупуване
и оборудване на
високопроходими
противопожарни автомобили
и др.)

149

Разширяване на системата за
противоградова защита и
осигуряване на
противоградови ракети.

150

Оценка и картографиране на
риска от горски пожари

3

4

Предотвратяване разпространението
на горски пожари

Изградени линейни
метра
минерализовани
ивици

Подобряване на готовността за
овладяване на пожари в горите

5
Част V
т. 2

Поставени
предупредителни
табели, изградени
водоизточници,
закупени и оборудвани
Част V
ПП депа, защитни
т. 3
облекла; закупени и
оборудвани високо
проходими
противопожарни
автомобили и др.
Процент увеличена
Част
защитена площ от
VIII, т.
територията на
2
страната

Осигуряване на достатъчна
запасеност с нужния ресурс за
противодействие на градобитните
процеси.
Анализ и оценка на риска от горски
Процент
Част
пожари, като част от рисковете от
картографирана площ с V, т. 1,
бедствия и картографиране на риска
риск от горски пожари 2, 3
от горски пожари

6

7

8

МЗХ

да
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)

МЗХ

да
(Държавни
предприятия
по чл. 163 от
Закона за
горите)

МЗХ

МЗХ
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3. Източници за финансиране на дейностите за 2016 г.
Източниците за финансиране по Годишния план за 2016 г. за
изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г.
са държавният бюджет, общинските бюджети, структурните фондове на
Европейския съюз и други източници.
Когато финансирането е за сметка на държавния бюджет, съгласно
Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на
Годишния план за 2016 г. се осигуряват в рамките на бюджетите на
съответните министерства и ведомства и взаимоотношенията на общинския
бюджет с държавния бюджет, утвърдени със Закона за държавния бюджет
на Република България за съответната година.
Всяко министерство и ведомство и органите за местно
самоуправление, отговарящи за определена дейност по Годишния план за
2016 г., трябва да разполагат с актуално разчетени средства, необходими за
дейностите в сферата на техните ангажименти за изпълнението на Плана.
Необходимите финансови средства за изпълнение на Плана,
разчитащи на финансиране или до финансиране от държавния бюджет,
трябва да бъдат в рамките на одобрените бюджети за 2016 г. и утвърдените
разходни тавани за следващите години.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящият Годишен план за 2016 г. за изпълнение на
Националната програма за защита при бедствия (2014 - 2018 г.) се приема
за календарната 2016 г.
В резултат на реализацията на плана се предвижда да се постигне:
 картиране на заплахата и риска от наводнения и разработени
планове за управление на риска от наводнения;
 намаляване на риска от наводнения;
 подобрена подготвеност за актуализацията и преразглеждането на
ПОРН, отчитайки вероятните последици от промяната на климата върху
риска от наводнения; (добавено от МОСВ);
 подготвеност на органите на изпълнителната власт и на силите за
реагиране при бедствия;
 подготвеност за защита при бедствия в системата на средното
образование.
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