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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, т. 11 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и включва основните
превантивни дейности за изпълнение и финансиране през 2015 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 2015 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;
• приключване на оценката на риска от наводнения и изготвяне на
карти на заплахата и карти на риска;
• 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 намаляване на последствията при радиационна
авария;
4. Дейности за предотвратяване или намаляване на последствията
при свлачища;
5. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от
големи пожари;
6. Дейности по намаляване загубите в селското стопанство в
следствие на биологично заразяване на животни и растения и на
неблагоприятни климатични въздействия
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7. Дейности по осигуряване на единната спасителна система.
Дейностите за научноизследователската дейност във висшите
училища и БАН, свързани с предотвратяване или намаляване на рисковете
от природни или предизвикани от човека бедствия са в следните основни
направления:
1. Анализ и оценка на мулти-риска от природни и предизвикани от
човека бедствия;
2. Идентифициране и картиране на следи от земетръсни разломи;
3. Палеосеизмоложки изследвания на активни разломи;
4. Анализ, оценка, картографиране и разработване на методика за
оценка на сеизмичния риск;
5. Разработване на единна методика за оценка на последствията от
средни и силни земетресения;
6. Изработване на методика за оценка на геоложкия риск,
извършване анализ и оценка, и картографиране на геоложкия риск.
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1. Изпълнение на дейностите, заложени в Годишния план за изпълнение на Националната
програма за защита при бедствия за 2013 г.
Осигурено финансиране – в лева
Превантивни дейности за Пореден номер
Министерство/ намаляване на риска от на дейността в
Оператив
бедствия,
които
са Годишен план Собствен
ведомство
ни
Други
МКВП
реализирани през 2013 г.
за 2013 г.
бюджет програми източници
на ЕС
1

2

3

4

5

6

7
680 000

МИЕ

Анализ и оценка на риска за
обектите от критичната
инфраструктура в сектор
енергетика, включително –
генериращи
мощности,
ел.преносна система, газопреносна система, големи № 90
хидроенергийни мощности,
.
национален въгледобив:
„ЕСО” ЕАД, „Булгартранс
газ” ЕАД, -Предприятие
„Язовири и каскади”

436 940 лв.,
без ДДС
-

-

-

ПОСТИГНАТИ
РЕЗУЛТАТИ

8
„ЕСО“ ЕАД и
„Булгартрансгаз” ЕАД,
поради недостатъчно
финансиране, се очаква
част от дейностите да
бъдат изпълнение през
2014 г. и 2015 г.
през 2013г. не e
Предприятие „Язовири
и каскади”:
-подводно монтиране на
предпазно устройство на
яз. Искър;- на стойност
48000.лв.
-изграждане на
сеизмична
мониторингова система162000.лв ;
-проверка/анализ на
състоянието на основния
изпускател на яз.
Кърджали - 13 940 лв.
-за ремонт и
4
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възстановяване на
облицовката на тунела на
ГНД за ВЕЦ-Девин 163 500 лв.
-проект за възстановяване
на конструктивната и
обща устойчивост на
водовземната кула на яз.
р-н Батак –ВЕЦ Пещера 29 500 лв.
- повишаване на
пропускателната
способност ВВС съоръжение н яз. Розов
кладенец – на стойност
20 хил.лв.

МИЕ

Изграждане на сеизмична
мониторингова система на
каскада „АРДА” (вкл. яз.
стени на яз. Кърджали
Студен кладенец и
Ивайловград) - „НЕК“
ЕАД

№ 91

1млн.

-

-

-

Предприятие „Язовири и
каскади” –дейностите не
са изпълнени през 2013г.
поради липса на
финансиране.
Предложено е дейностите
по тази точка да бъдат
включени в НПЗБ-2015 г.

5

6

1

2

МИЕ

Анализ и оценка на
състоянието на земнонасипните
стени
на
потенциално
опасни
хвостохранилища
от
системата на МИЕ с цел
изграждане на сеизмична
мониторингова система на
същите:
-проект
„Неотложни
възстановителни работи на
стената
на
хвостохранилище „Бухово”
- 592 263 лв ;
-проект
„Ремонт
на
отводнителния канал № 1
към лагуната за утайки на
хвостохранилище
„Бухово” - 151 852 лв;
-проект „Отвеждане на
постоянно течащи води от
водосбора на Манастирско
дере на хвостохранилище
„Бухово” 268 550 лв.;
-запълване на
образувалите се каверни и
изследване на общата
устойчивост на откосите
при хвостохранилище

3

№ 92

4

1 203 705

5

6

7

8

-

-

-

Средствата по проект
„Неотложни
възстановителни работи
на
стената
на
хвостохранилище
„Бухово”
поради
обжалвания
на
процедурата по ЗОП са
намалени и препланирани
както следва: 310 х. лв. за
2014 г. и 150 х. лв. за
2015 г.
За проект „Ремонт на
отводнителния канал №-1
към лагуната за утайки на
хвостохранилище
„Бухово”
поради
удължаване на времето
на процедурата по ЗОП,
дейността
ще
бъде
изпълнена до края на
2014г и е на стойност от
99 000.00 лв.
За проект „Отвеждане на
постоянно течащи води
от
водосбора
на
Манастирско дере на
хвостохранилище
„Бухово” на стойност
178 000
лв.
поради
преразпределение
на
6
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„Устрем-4” - 191 040 лв.

Доизграждане
на
системата за мониторинг
на Системата за отвеждане
на водите на р. Овчарица
извън целика на рудниците
на
комплекс
„Мини
Марица Изток” ЕАД и
„ТЕЦ Марица Изток 2”
ЕАД:
-„Мини Марица Изток”
ЕАД - 100 000 лв;
-„ТЕЦ Марица Изток 2”
ЕАД - 100 000 лв;

МИЕ

-

средствата
според
приоритетите
на
предприятието
са
препланирани за 2015 г.
Запълване
на
образувалите се каверни
и изследване на общата
устойчивост на откосите
при
хвостохранилище
„Устрем-4”
от
планираните 191 040 лв.
са усвоени 25 608 лв.
Работата продължава и
през 2014г.
№ 93

300 000

-

-

-„Мини Марица Изток”
ЕАД - от планираните
100 000 лв; за дейността
са усвоени - 63710.лв.
Изградена е компютърна
информационна система
за
мониторинг
и
превенция
на
водоотливната система на
рудник Трояново-1 в с.
Трояново
и
рудник
Трояново Север в с.
Ковачево.
„ТЕЦ Марица Изток 2”
ЕАД
са
планирани
100 000 лв. Завършен е
първи
етап
от
7

8

- - Предприятие „Язовири и
каскади” ЕАД-100 000 лв.

680 000.

„Изграждане
на
комплексна измервателна
модулна
телеметрична
компютърна инф.система
за
мониторинг
и
превенция
на
водоотливната система;усвоени са 66 000 лв.
Работата продължава и
през 2014г. Постигнато е
усъвършенстване
на
системите за мониторинг
и определяне на риска за
възникване
на
бедствия.чрез използване
на
нови
технически
средства.
От предприятие „Язовири
и каскади” ЕАД към
момента са изразходвани
688 000 лв. за ремонт на
водния откос на яз. стена
на яз. „Скалица” и
запълване на старото
речно корито, яз. район
„Овчарица”.
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9

1

2
Подобряване на условията № 94
за
работа
на
ръководството на МИЕ по
време
на
кризисни
ситуации:

МИЕ

3

4

5

6

7

8

250 000.
лв.

-

-

-

От планираните средства
са усвоени 67 526 лв.
както следва:
- за изграждане на АИС
за
работа
с
класифицирана
информация - 40 000 лв.
за
автоматизирана
система за оповестяване22 526 лв.
-ремонт на система за
видеонаблюдение-5 000
Подобрени са условията
за
работа
на
ръководството на МИЕ и
ведомствения щаб.
Подмяната на средствата
за индивидуална защита
на служителите от МИЕ
не извършена поради
липса на средства.

- подмяна на системите за
климатизация и очистване
на въздуха в специалните
обекти на МИЕ (филтър
вентилационни уредби) 250 000 лв.;
- подмяна средствата за
индивидуална защита на
служителите от МИЕТ
- 12 000 лв.

МО

Утилизиране на снети от
употреба боеприпаси на
съхранение в артилерийски
бази на Българската армия

650 000

Изразходвани 79 641 лв. по
договор УД 12-44/2013г. с
ТЕРЕМ „Цар Самуил”.
Останалите средства са
върнати на МКВП
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1

МОН

МОН

МОН

МОСВ

2
Провеждане на състезания
на
младежките
противопожарни
отряди
(МПО) „Млад огнеборец“

3

№ 16

Провеждане на Национално
ученическо
състезание
„Защита
при
бедствия,
аварии и катастрофи”

Провеждане на Национален
конкурс за детска рисунка
„С очите си видях бедата”

Методика за оценка на
заплахата и риска от
наводнения в съответствие
с
изискванията
на
Директива 2007/60/ЕС

№ 17

4

5

6

7

8

900

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

2 000

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

300

108000

Методиката е разработена
в две части и утвърдена от
МОСВ. Приложен е
унифициран подход при
определяне на РЗПРН в
цялата страна и
разработване на картите на
заплахата и риска от
наводнения.
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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.

МВР

Организиране и провеждане
на
обучителни
и
разяснителни семинари и
курсове с кметовете на
общините за доброволните
формирования за защита
при
бедствия
от
служителите на ГД ПБЗН

3

№ 12

4

Собствен
бюджет
на
общини и
ГДПБЗН МВР

5

6

7

8

През 2014 г. се очаква,
междуведомствената
комисия по осигуряване на
25 920 лева, текущ контрол и приемане
представлява изпълнението на договора
що 30% от да приеме изпълнението на
цената на
етап І , включващ
Договора
окончателен вариант във
\86400
фаза идеен проект (с
определени технологични
етапи за реализация) и
ПУП.
Семинарите се проведоха
със
съдействието
и
методическата помощ на
териториалните звена на
ГДПБЗН. Изяснени бяха
въпроси свързани, както с
взаимодействието
на
доброволните
формирования с основните части на
ЕСС, така и с функциите
на изпълнителната власт
по
планирането
на
защитата при бедствия на
местно
ниво.
Активизираха
се
процесите, свързани с
участието на доброволци в
дейности свързани със
защитата на населението.
11

12

1

МТИТС

2
Обучение на служители във
връзка с превозите на
опасни
товари
с
жп
транспорт,
съгласно
Правилника
за
международен железопътен
превоз на опасни товари
RID

МТИТС

Укрепване на необлицовани
кампади в тунели с № 1 и №
2
в
междугарието
Самоводене - В. Търново по
ІV главна жп линия Русе Ст. Загора – Подкова

МТИТС

Укрепване на тунел № 25 в
междугарието Радунци Дъбово по 4-та жп линия

МТИТС

Геодезическо заснемане на
тунели № 12, 15, 16, 17, 20,
21 и 22 по 4-та жп линия
Русе - Ст. Загора – Подкова

МТИТС

Обследване
на
деформациите в тунели №
23 и 25, междугарие
Радунци - Дъбово.

3

№ 102

4

№ 96

№ 96

6

7

8

Обучаване на консултанти
по безопасността на
превозите на опасни
товари с жп транспорт.

1240

№96

№ 96

5

237 743

Повишаване безопасността
и сигурността на
железопътните превози.

120 163

Повишаване безопасността
и сигурността на
железопътните превози.
Превантивна дейност за
недопускане на инциденти.

22 320

47 088

Превантивна дейност за
недопускане на инциденти.

12

13

1

МТИТС

МТИТС

МТИТС

МТИТС

2
Механизиран ремонт на
железен път и съоръжения в
междугарието Плачковци Кръстец от км 190+510 до
км 192+935 (включително
тунел № 12), от км 195+950
до км 197+914 (в това число
тунели № № 15, 16 и 17) и
подновяване
и
реконструкция гара Кръстец
Механизирано подновяване
на
железен
път
в
междугарие
Кръстец
Радунци от км 204+050 до
км 211+485 (в това число
тунели № № 20, 21 и 22) по
ІV-та главна жп линия

3

№96

№ 96

4

5

6

18 767 936

14 196 093

Изграждане на оптична
линия Каспичан Провадия 2013г.

№ 96

1 230 748

Изграждане оптична линия
Синдел-Юнак-Величково
2013 г.

№ 96

1 214 806

7

8

Повишаване безопасността
и сигурността на
железопътните превози.
Работата по изпълнението
на дейността продължава.

Повишаване безопасността
и сигурността на
железопътните превози.
Работата по изпълнението
на дейността продължава.
Осигуряване на
устойчивост на работата на
съобщителните свръзки и
гарантиране безопасността
на жп превозите. Работата
по изпълнението на
дейността продължава.
Осигуряване на
устойчивост на работата на
съобщителните свръзки и
гарантиране безопасността
на жп превозите. Работата
по изпълнението на
дейността продължава.
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14

1

МТИТС

МТИТС

2

Изграждане на
линия
Долни
Плевен - 2013 г.

3

оптична
Дъбник-

Подновяване
на
съоръженията по контактна
мрежа - 2012-2013 г.

МТИТС

Подновяване на съоръжения
в тягови подстанции (ТПС)
и
основни
секционни
постове (СП)- 2012-2013 г.

Община град
Добрич

Предотвратяване на
вредното въздействие на
водите

4

№ 96

5

6

1 368 064

№ 96
1 100 000

№ 96

№ 108

150 000

58 999
52 900

15 615 909

2 872 950

7

8
Осигуряване на
устойчивост на работата на
съобщителните свръзки и
гарантиране безопасността
на жп превозите. Работата
по изпълнението на
дейността продължава.
Повишаване на
устойчивостта на
съоръженията на
контактната мрежа
Работата по изпълнението
на дейността продължава.
Повишаване на
надеждността на
съоръженията в тягови
подстанции и секционни
постове.
Работата по изпълнението
на дейността продължава.
Третиране на водната
растителност на 8 659 м. от
коритото на р. Добричка.
Изградени са 2 бр.
плочести водостоци по
протежението на реката.
14

15

1

Община град
Добрич

МТСП

2

Предотвратяване
вредното въздействие
водите

3

на
на

Планирани средства за
обезщетения при бедствия и
за
превантивни
и
организационни
мероприятия.
на основание чл. 16 от
ППЗСП

4

5

№ 108
553 972

№ 83

6

7

8
Реализиран е последния
етап от проект „
Предотвратяване на
последиците от
наводнения на територията
на гр. Добрич, чрез
укрепване на напречното
сечение на р. Добричка.
Изплатени еднократни
помощи и обезщетения на
семействата на загинали
миньори в мина
„Ораново“.
Акт на МС - ПМС № 163
от 09.08.2013 г. и ПМС №
166 от 12.08.2013 г.
отпуснати 149 750 лв. за
наследниците на петимата
починали миньори, и
допълнителни бюджетни
средства за изплащане на
държавна парична награда
за особени заслуги на
лицата от персонала в
размер на 99750 лв.
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16

1

МРРБ

2

3

Превантивни дейности за
предотвратяване
на
последствията
от
свлачищните, ерозионните
и абразионни процеси на
територията на Република
България чрез режимни
изследвания, консултантски №47, № 48, №
49 и №50
услуги и техническа помощ,
поддържане на регистър на
свлачищата и изграждане и
възстановяване
на
контролно-измервателни
системи” от "Геозащита"
ЕООД - гр. Варна, гр.
Перник и гр. Плевен

4

864 055

5

6

7

8

С доклад
изх.№ 70-001027/30.09.20
13 г. до
МКВП са
поискани
588 818 лв.
Допълващо
финансиране
към
одобрения
бюджет на
МРРБ за
превантивна
дейност но
същите не са
отпуснати.

Съгласно извършения
мониторинг от
геозащитните дружества –
Варна, Плевен и Перник,
общият брой на
регистрираните свлачищни
райони в страната към
31.12.2013 г. в Република
България са 1 786 бр.
свлачища с обща площ 208
461 dka. Изпълнени са
следните превантивни
дейности: - 1447
хидрогеоложки,
инклинометрични,
геодезически измервания и
промерни работи на
застрашени и засегнати
територии от свлачища,
срутища, морска абразия и
други неблагоприятни
геодинамични процеси на
територията на общини:
Варна, Бургас, Аксаково,
Балчик, Оряхово,
Вълчедръм, Лом, Гулянци,
Кнежа, Никопол, Червен
бряг, Свищов, Тутракан,
Перник, Трън, Сатовча,
Симитли, Белово, Куклен,
Смолян, Доспат и
16
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инженерно-геоложки
обследвания в 54 общини;
- 147 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 80
общини; - 14 изградени,
възстановени или
ремонтирани контролноизмервателни системи в 9
свлачища в следните
общини – Столична –
район „Банкя”, Оряхово,
Никопол, Аксаково, Варна,
Балчик; - контрол и
осигурена нормалната
експлоатация на 33
изградени
водопонизителни
дренажни съоръжения в 13
свлачища, находящи се в
общини Варна, Аксаково и
17

18

МРРБ

Управление на проекти за
ограничаване
на
свлачищните процеси

803 354

Балчик; - дейности по
регистриране на
свлачищните райони и
нанасяне на данни в
Регистъра на свлачищата в
Република България за
всички общини;
През отчетния период
бяха извършени следните
дейности: оценка за
съответствието на
инвестиционен проект за
брегоукрепване на района
на крайбрежна плажна
ивица на гр. Ахтопол със
съществените изисквания
към строежите;изработен І
етап от геодезическо
заснемане на свлачища
между сп. „Фара” и сп.
„Обзор”, ВЗ „Кранево”, с.
Осеново, община Аксаково
и прилежащите им
брегоукрепителни
съоръжения; изпълнен І
етап от предварителни
(прединвестиционни)
проучвания за обект
„Брегоукрепване в района
на с. Крапец“, община
Шабла; започна
изпълнение на
предварителни
18
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(прединвестиционни)
проучвания на обект
„Укрепване свлачище кв.
„Ораново”, гр. Симитли”;
инженерно-геоложко
проучване за обект
„Укрепване свлачище в гр.
Оряхово“; инженерногеоложко проучване за
обект „Укрепване
свлачище в с. Толовица”,
община Макреш. С
Разрешение за ползване №
СТ-05-948/06.06.2013 г. на
ДНСК, беше въведен в
експлоатация обект:
„Аварийно брегоукрепване
и отводняване на къмпинг
„Космос”, с. Дуранкулак,
община Шабла. Изградени
са укрепителни и
отводнителни съоръжения
за предотвратяване
абразионните и
ерозионните процеси в
района. Бяха предприети
действия за размразяване
на два обекта, с подписан
Акт (Образец 10).
Изпълнени бяха
строително-монтажни
работи на преходни обекти
„Укрепване свлачище кв.
19
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МРРБ

Община
Поморие
брегоукрепване
къмпинг
Европа-нос Лахна-ПС на
МО - първи участък

№ 51

12 765

МРРБ

Брегоукрепване Западна
промишлена зона - 800 м,
гр. Силистра

№ 51

36.00

МРРБ

МРРБ

МРРБ

Брегозащита Силистра и
брегозащита и укрепване на
свлачища в Поморие
Възстановяване
на
административна сграда на
„В и K“ ООД, гр. Перник,
засегната при земетресение.
„Републикански път ІІІ108 „(І-1) - Петрич”,
аварирало
мостово
съоръжение при км 2+000”

№ 51

Изток, гр. Оряхово” – ІІ
етап и „Отводняване на с.
Панаретовци, община
Сливен“, като на обект
„Отводняване на с.
Панаретовци, община
Сливен“ строителномонтажните работи са
завършени и е подписан
Акт (Образец 15).
Община Поморие брегоукрепване къмпинг
Европа-нос Лахна-ПС на
МО - първи участък
Брегоукрепване Западна
промишлена зона - 800 м,
гр. Силистра
Брегозащита Силистра и
брегозащита и укрепване
на свлачища в Поморие

167 536

60 001

5 564 160

Възстановяване на
административна сграда на
„В и K“ ООД, гр. Перник.
Възстановяване на
„Републикански път ІІІ108 „(І - 1) - Петрич”,
аварирало мостово
съоръжение при км
2+000”.
20
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1

2

МРРБ

Републикански път III8081 „Долни Главанак –
Малки Воден“, разрушено
мостово съоръжение при км
19+185

МРРБ

Републикански път ІІІ401 „Изворче – Ловеч –
Петко
Славейков”
стоманобетонов мост над р.
Осъм при км 26+840” на
територията
на
област
Ловеч

МРРБ

Възстановяване
на
нанесени
щети
на
републикански път ІІІ 9901 „Царево - Ахтопол” от
км 8+000 до км 14+000

МЗ

Поддържане на системата за
оповестяване на МЗ и
привързването
и
към
Националната система за
оповестяване - 4500 лв.

3

-

4

-

5

-

6

-

7

116 726

462 215

159 220

№ 32

4 500

8
Републикански път III8081 „Долни Главанак –
Малки Воден“, разрушено
мостово съоръжение при
км 19+185.
Републикански път ІІІ401 „Изворче – Ловеч –
Петко Славейков” стоманобетонов мост над
р. Осъм при км 26+840” на
територията на област
Ловеч.
Възстановяване на
нанесени щети на
републикански път ІІІ 9901 „Царево - Ахтопол”
от км 8+000 до км 14+000.
Дава възможност за
оповестяване на
ръководния състав на
Министерство на
здравеопазването и
второстепенни
разпоредители с бюджетни
кредите, при бедствия,
аварии, катастрофи и др.
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1

МЗ

2

3

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

МЗ

Провеждане на семинар с
директорите на РЗИ ЦСМП
и лечебните заведения по
управление и защита при
бедствия

МЗ

Участие в организиране и
провеждане на учения,
тренировки, методическа и
практическа подготовка на
служителите от МЗ и
подведомствените
структури при защита от
бедствия -

4

65 000

№ 30

№ 33

5 000

5 000

5

6

7

8
Дава възможност за
медицинско обслужване на
населението при бедствия,
аварии, катастрофи и
оповестяване на
ръководния състав на
Министерство на
здравеопазването и
второстепенни
разпоредители с
бюджетните кредите
Дава възможност за
създаване на организация
и подобряване качеството
на медицинско
обслужване на
населението при бедствия,
аварии, катастрофи
Дава възможност за
създаване на организация,
обучение на ръководния
състав и персонала за
действие при медицинско
обслужване на
населението в условията
на бедствия, аварии,
катастрофи
22
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1

БЧК

БЧК

БЧК

БЧК

БЧК

БЧК

2
Актуализиране
на
националния
и
регионалните планове на
БЧК за действие при
бедствия
Актуализиране и поддръжка
на
базата
данни
на
действащите
доброволни
екипи за работа при
бедствия,
аварии
и
катастрофи
Поддържане картотека на
професионални психолози,
доброволци на БЧК за
оказване
на
първа
психологична помощ на
пострадали при бедствия на
централно и областно ниво.
Провеждане на семинари и
обучения
на
щатни
специалисти и доброволци
за оказване на помощ на
бедстващи
Национално
учение
на
доброволни екипи за работа
при бедствия, аварии и
катастрофи
Поддържане в готовност за
работа в бедствена ситуация
на екипите на ВСС и ПСС

3

4

5

6

7

8

1 000

Актуализирани планове

1 000

Актуализирана базата
данни на действащите
доброволни екипи

№ 103

1 000

Поддържане актуалността
на картотеката за
професионални психолози

№ 105

18 000

Проведени семинари

№ 104

18 000

Проведено учение за
повишаване капацитета на
доброволните екипи

45 000

Повишен капацитет за
работа при бедствени
условия на екипите на
ВСС и ПСС

№ 102

№ 105

23

24

1

БЧК

БЧК

БЧК

БЧК

БЧК

2
и
Ораганизиране
провеждане
на
тренировъчни курсове на
екипите за спасяване при
наводнения
Поддържане на регистър за
наличните складови площи
и имущество за бедстващи в
ОбС на БЧК
Екипировка и дооборудване
на екипите за работа при
бедствия
Поддържане
и
текуща
профилактика на наличната
техника и съхраняваното
имущество за незабавно
подпомагане на бедстващо
население

Попълване на бедствения
резерв

3

4

№ 105

8 000

Проведени тренировъчни
курсове

№ 106

1 000

Поддържане на регистъра
с актуални данни за
имущество

№ 102

10 000

Екипирани и оборудвани
доброволни екипи

3 5000

Поддържане на наличната
техника в готовност за
незабавна реакция при
бедствия

№ 106

№ 106

5

6

50 000
(държавна
субсидия)
36 000
Фонд за
незабавно
подпомага
не на
МФЧК/ЧП

7

8

Попълнен резерв

24
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2. Мониторинг на изпълнение на дейностите за защита при
бедствия, заложени в Годишния план за 2014 г. за изпълнение на НПЗБ
2014-2018 г.
Министерствата, ведомствата и общините изпълняват дейностите,
свързани със защитата при бедствия и заложени в Годишния план 2014 г. за
изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014 – 2018 г.
както следва:
Министерство на образованието и науката
Дейности, свързани с обучението за действие при бедствия и аварии на
учениците, учителите и администрацията в МОН, както и обучение за оказване
на първа долекарска помощ.
Министерство на околната среда и водите
Дейности, свързани с картиране на заплахата и управление на риска от
наводнения, както и дейности, свързани с адаптацията към климатичните
промени.
Министерство на вътрешните работи
Дейности, свързани с оборудване на силите на ЕСС и доброволните
формирования за действия при бедствия и пожари. Провеждане на обучения,
тренировки и учения за усвояване на плановете за защита при бедствия.
Министерство на транспорта информационните технологии и
съобщенията
Дейности, свързани с повишаване на безопасността и сигурността на
железопътните превози, както и на надеждността на съоръженията на
националната железопътна инфраструктура. Провеждане на обучения и
тренировки за прилагане на плановете за защита при бедствия и безопасното
превозване на опасни товари.
Министерство на здравеопазването
Дейности, свързани с повишаване на компетентността на органите,
организиране обучението на ръководния състав и служителите за действие при
медицинско обслужване на населението в условията на бедствия, аварии
Министерство на труда и социалната политика
Дейности, свързани с изплащане на обезщетения и подпомагане на
семействата на загинали при бедствия, изплащане на помощи на населението
засегнато от бедствия, както и изплащане на възнаграждение на допълнително
наети хора за подпомагане на пострадали при бедствия, за евакуация, за
ликвидиране на последствията и за възстановяване на засегнатите
инфраструктури.
Министерство на отбраната
Дейности, свързани с разработване на документи за организиране на
дейността по защитата при бедствия, както и дейности, свързани с подготовка
на органите за управление и определените военни формирования за оказване на
помощ на населението при бедствия.
25
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Министерство на икономиката и енергетиката
Дейности, свързани с поддържане на хидротехническите съоръжения и
прилежащите им територии в изправно състояние, за да могат да проведат
висока вълна. Изграждане на системи за мониторинг в обекти от системата на
енергетиката, както и ремонт и изграждане на хидротехнически съоръжения
свързани със защитата от вредното въздействие на водите. Дейности, свързани
с повишаване на безопасността на АЕЦ „Козлодуй” и ДПРАО „Нови хан”.
Министерство на земеделието и храните
Дейности, свързани с поддържане на хидротехнически съоръжения за
предпазване от вредното въздействие на водите. Дейности по прилагане на
мерки на Плановете на управление на риска от наводнения в четирите района
на басейново управление в периода 2013-2021 г. Дейности по изпълнение на
мерки за защита на селскостопанските животни и растенията вследствие на
радиоактивно замърсяване. Превантивни мероприятия за защита на горите от
пожари.
Български Червен кръст
Дейности за намаляване на риска от бедствия, дейности по превенция,
готовност и реагиране в случай на бедствия, което определено води до
значително намаляване на човешките, социални и икономически и природни
щети и загуби.
В тази връзка:
- продължава процеса по изграждане, обучение и оборудване на
Доброволните екипи за действие при бедствия към Областните съвети на БЧК;
- изградени са нови доброволни екипи към областните съвети на БЧК в
Плевен, Пазарджик, Търговище, Силистра, Сливен и Шумен с което общия
брой на екипите достигна 18 екипа;
- продължи организирането и провеждането на тренировъчни и
обучителни курсове на доброволните екипи на БЧК за действие при бедствия;
- с щатния състав бяха проведени три обучения;
- пред завършване е изготвянето на Ръководство за подготовка на
общност за действие в бедствена ситуация. Издаден е учебник по първа
долекарска помощ;
- продължава окомплектоването с подходяща екипировка на
доброволните екипи за действие при бедствия;
- поддържа се и се разшири обхвата на радио комуникационната мрежа
на БЧК за действие в бедствена обстановка;
- Актуализиран е Планът на БЧК за действие при бедствия на всички
нива;
- съвместно с партньори БЧК взе участие в подготовката и
провеждането на 4 международни и 5 национални учения и тренировки;
- продължава попълването на бедствен резерв на БЧК разходван, след
възникналите бедствените ситуации в страната.

26

27

Мониторинг на изпълнение на дейностите, заложени в Годишния план за изпълнение на
Националната програма за защита при бедствия за 2014 г.

Министерство/
ведомство/

Превантивни дейности за
намаляване на риска от
бедствия, които се
реализират през 2014 г.

Пореден
номер
на
дейността в
Годишен
план
за
2014 г.

1

2

3

МОН

МОН

Актуализиране на Плана на
МОН за защита при
бедствия.
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.

Осигурено финансиране – в лева

Собствен
бюджет

4

Оперативни
програми
на ЕС лв.

Други
източници
.

5

6

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
МКВП

7

8

т. 44

До края на 2014 г.

т. 48

До края на 2014 г. Целта е обучаемите да
придобият умения и практически навици
за адекватно реагиране при оказване на
първа долекарска помощ при бедствия от
различен характер, кризи вследствие на
терористична дейност и извънредни
ситуации до пристигането на екипи на
спешна медицинска помощ

3 500

27

28

1

МОН

МОН

МОН

МОН

МОН

2
Провеждане на Национално
ученическо състезание
„Защита от бедствия, аварии и
катастрофи”.
Провеждане на състезанията
на младежките
противопожарни отряди
„Млад огнеборец”.
Подобряване на готовността
чрез организиране и
провеждане на национално
пълномащабно учение
„Защита 2014” от 06 до 08
ноември
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

т. 49

2 000

Придобиване и разширяване на знания,
възпитаване на отношение към темата

т. 50

900

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

т. 25

т. 43

т. 43

10 000

11 866

5

6

7

8

Целта е да се проверят 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.
До края на 2014 г.
Целта е
обучаемите да придобият умения за
адекватно реагиране при различни
инциденти с деца и ученици до
пристигането на екипи на спешна
медицинска помощ
До края на 2014 г.
Целта е
обучаемите да придобият знания и умения
за провеждане на превантивни дейности и
адекватно реагиране при различни
бедствия и кризисни ситуации

28

29

1

МОСВ

МОСВ
МОСВ

2

3

4

5

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.
Картиране на заплахата и
риска от наводнения
Проектиране и изграждане на
национална система за
управление на водите в реално
време

6

7
25 920 лева,
представляващо 30%
от цената на
Договора
\86400

т. 1
т. 2

МОСВ,
МЗХ,
Създаване на регистър, анализ
МИЕ,
и оценка на потенциално
кметове
областни
опасни съоръжения и/или
т. 3
управитесъоръжения изгубили
ли,
първоначалното си
собствепредназначение
ници на
съоръжения
Разработване на национален
каталог от мерки и
МОСВ
национални приоритети за
т. 139
управление на риска от
наводнения

15

8
През 2014 г. се очаква,
междуведомствената комисия по
осигуряване на текущ контрол и приемане
изпълнението на договора да приеме
изпълнението на етап І, включващ
окончателен вариант във фаза идеен
проект (с определени технологични етапи
за реализация) и ПУП, след което е
предвидено междинно плащане.
Разработени технически задания в 4-те
БД. В БДЧР е избран изпълнител
Разработено задание за първи етап.

Избран изпълнител. Срок за изпълнение
на договора - октомври 2014 г.
29

30

1

2

3

МОСВ

Разработване на методика за
анализ на разходите и
ползите за целите на оценка
мерките в ПУРН

т. 140

Процедура по избор на изпълнител.

част
VІII,
т.1 от
НПЗБ
20142018

В началото на м. юни 2014 г. е изготвен
рамков документ „Анализ и оценка на риска и
уязвимостта на секторите в българската
икономика от климатичните промени” като
първи етап от разработването на Национална
стратегия за адаптация към климатичните
промени. Стратегията следва да се разработи
до края на 2017 г. съвместно с всички
компетентни ведомства.

МОСВ

МВР

Разработване и приемане на
Национална стратегия за
адаптация към климатичните
промени

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

МВР

Преоборудване на силите със
съвременна техника и
екипировка

МВР

Осигуряване на
въздухоплавателни средства
за гасене на горски пожари

т. 21

т. 22

т. 24

4

5

6

1

500

7

2

8

проведени са две учебни тренировки за
активиране на модула на гасене на горски
пожари с наземни средства. В резултат на
което е постигнато повишаване
готовността на този модул за реагиране
при необходимост

Продължават доставките на техника,
закупена по оперативни програми
"Околна среда" и "Регионално развитие".

При гасенето на горски пожари са
осигурени въздухоплавателни средства от
МО.
30

31

1

МВР

МВР

МВР

2
Подобряване на готовността
на ЕСС и органите за
управление чрез
организиране и провеждане
на Национални
пълномащабни учения
„Защита” - 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.

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

3

т. 25

т. 26

т. 27

4

1500

5

6

7

189 400

8
Подготовка за провеждане на Национално
пълномащабно учение ЗАЩИТА 2014.
Освен повишаване на готовността за
реагиране на силите и органите за
управление при авария в АЕЦ се извършва
и проиграване на Външния авариен план
на АЕЦ.

Повишена е квалификацията на
доброволците, подобрено е
взаимодействието между доброволните
формирования и основните части на
Единната спасителна система, но не са
осигурени целеви финансови средства.

25 доброволни формирования са
окомплектовани със защитни облекла, с
възможност за извършване на съвместни
действия с основните части на ЕСС.

31

32

1

МТИТС

МТИТС

МТИТС

МТИТС

2
Обрушване, замрежаване и
укрепване на скални откоси,
застрашаващи сигурността
на влаковото движение по
16-та жп л-я Септември Варвара - Добринище.
Междугарията Велинград Цветино, Варвара - Долене и
гара Якоруда.
Възстановяване на
отводнителната система и
подмяна на дренаж от км.
112+075 до км. 113+000 в
тунел №9, междугарие Стряма
- Клисура, по 3-та
жп л-я.
Възстановяване на
отводнителната система и
подмяна на дренаж от км.
112+075 до км. 113+000 в
тунел №9, междугарие
Стряма - Клисура, по 3-та жп
линия.
Възстановяване на
отводнителната система и
подмяна на дренаж от км.
111+150 до км. 112+075 в
тунел №9, междугарие
Стряма - Клисура, по 3-та
жп л-я.

3

4

т. 99

141 556

5

6

7

8

Повишаване безопасността и сигурността
на железопътните превози.

т. 99

72 000

Повишаване безопасността и сигурността
на железопътните превози.

т. 99

72 000

Повишаване безопасността и сигурността
на железопътните превози.

т. 99

72 000

Повишаване безопасността и сигурността
на железопътните превози.
Работата по изпълнението на дейността
продължава.

32

33

1

МТИТС

2
Обезопасяване чрез
изграждане на дренажни
системи в тунели №17 и
№19, междугария Черниче Пейо Яворов - Кресна по 5-та
жп л-я.

3

т. 99

Изместване на съоръжения на
ОТ и ТК от гара Подуяне
Разпределителна 2014 г.

т. 99

Подновяване на
съоръженията по контактна
мрежа2014 г.

т. 101

Подновяване на съоръжения
в тягови подстанции (ТПС) и
основни секционни постове
(СП)- 2014 г.

т. 101

МТИТС
ИА
"Морска
админист
рация"

Тренировки на екипите на
морските аварийноспасителни отряди във Варна
и Бургас.

Част
І. т.
11

МЗ

Поддържане на системата за
оповестяване на МЗ и
привързването и към
Националната система за
оповестяване

МТИТС

МТИТС

МТИТС

4

5

6

8
Повишаване безопасността и сигурността
на железопътните превози.
Работата по изпълнението на дейността
продължава.

271 885

16 253 400

7 862 000

7

8 948 909

Предпазване на апаратура от
посегателства и кражби
Работата по изпълнението на дейността
продължава.
Повишаване на устойчивоста на
съоръженията на контактната мрежа.
Работата по изпълнението на дейността
продължава.
Повишаване на надежността на
съоръженията в тягови подстанции и
секционни постове.
Работата по изпълнението на дейността
продължава.

15 000

Подобряване на координацията и
повишаване ефективността на операциите
по търсене и спасяване на море.

4 500

Дава възможност за оповестяване на
ръководния състав на Министерство на
здравеопазването и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредите, при
бедствия, аварии, катастрофи и др.
33

34

1

МЗ

МЗ

МЗ

2

3

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

5

6

7

Дава възможност за създаване на
организация и подобряване качеството на
медицинско обслужване на населението
при бедствия, аварии, катастрофи.

2 000

т. 25

8
Дава възможност за медицинско
обслужване на населението при бедствия,
аварии, катастрофи и оповестяване на
ръководния състав на Министерство на
здравеопазването и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.

65 000

Провеждане на семинар с
директорите на РЗИ ЦСМП и
лечебните заведения по
управление и защита при
бедствия
Участие в организиране и
провеждане на учения,
тренировки, методическа и
практическа подготовка на
служителите от МЗ и
подведомствените структури
при защита от бедствия Учение "ЗАЩИТА 2014" на
тема "Достигане на тежка
авария в АЕЦ Козлодуй управление на последиците
от аварията".

4

2 100

Дава възможност за създаване на
организация, обучение на ръководния
състав и персонала за действие при
медицинско обслужване на населението в
условията на бедствия, аварии, катастрофи

34

35

1

МТСП

МО

МО

МО

2

Планирани средства за
социална помощ,
обезщетения при бедствия и
за превантивни и
организационни
мероприятия.
социална помощ на
основание чл. 16 от ППЗСП

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 военните
формирования за овладяване
и/или преодоляване на
последствията от бедствия.

3

4

705 090
т. 55
280 039

5

6
Акт на МС
по ПМС №
176/26.06.2
014 г. и
ПМС №
192/10.07.2
014 г. са
начислени
и
изплатени
еднократни
помощи

7

8

Изплатени еднократни помощи и
обезщетения на семействата на загинали
при бедствия.
Изплатени заплати на допълнително наети
по НП ОЗПОС за евакуация и за
ликвидиране на последствията.

т. 60

Продължава изпълнението

т. 61

Изпълнено

т. 62

да

Продължава изпълнението

35

36

1

МО

МО

МО

МИЕ

МИЕ

2
Поддържане на готовност
чрез участие в
международни и национални
учения и тренировки по
изпълнение на Националния
план за защита при бедствия.
Обучение на органите на
изпълнителната власт и
техните администрации по
защита на населението при
бедствия.
Организиране и провеждане
на изнесено заседание на
Щаба за защита при
бедствия на МО.
Поддържане проводимостта
на коригирани речни
участъци, на речни легла в
урбанизирани територии и на
разстояние 500 м. след
язовирни стени.
Анализ и оценка на
потенциално опасни
съоръжения, включително и
невъведени в експлоатация с
риск за предизвикване на
наводнения..

3

4

т. 63

да

т. 64

да

5

6

7

8

Продължава изпълнението

да

Продължава изпълнението

т. 66

Изпълнено

т. 5

Поречията на реките на разстояние 500 м
след язовирните стени, поддържани от
„Язовири и каскади“ са в изправно
състояние и имат нужната проводимост.

т. 7

560 000

460 000

Водохващанията и мерилните участъци от
вътрешно-ведомствената мрежа се
поддържат в изправно техническо
състояние и изпълняват предназначението
си.

36

37

1

МИЕ

МИЕ

МИЕ

2
Подобряване на готовността
чрез организиране и
провеждане на
пълномащабни национални
учения за усвояване на части
от Националния план за
защита при бедствия.
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.).
Мониторинг, строителство,
възстановителни дейности,
поддръжка и др. в сектор
“Енергетика”
(електроенергийна система,
вкл. добив на въглища за
енергийни нужди,
газопреносна система и др.).

3

4

т. 25

финансов
и средства
в рамките
на
бюджета
на МИЕ

т. 70

т. 71

5

6

7

8
Планирано участие в две учения през 2014
г. До сега е проведено едно. В ход е
подготовката за второ учение. Подобряват
се уменията на участниците за справяне с
кризисни ситуации.

50 000

Изграден първи етап от дейностите по
изграждане на комплексна измервателна
модулна телеметрия на компютърна
система за мониторинг и превенция на
водоотливната система във водосборната
зона на ММИ-2. завършени 72ч проби 1215.09.2014 г.

66 000

Стартирала е тръжна процедура за
надграждане на съществуваща система за
мониторинг ТЕЦ Марица изток-2.
Работата ще продължи и през 2015 г.

37

38

1

МИЕ

МИЕ

МИЕ

2
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
Оценка на техническото
състояние и техникоикономическа оценка на
целесъобразността от ремонт
или ликвидация - проект за
ремонт (реконструкция) или
ликвидация, изпълнение на
проекти

3

4

5

6

7

8
Анализ на надеждността и оценка на
пораженията на пътната инфраструктура
гр. Козлодуй - АЕЦ - с. Хърлец и
възможността за осигуряване достъп на
техника и персонал до АЕЦ Козлодуй при
бедствия и аварии.

т. 72

300 000

т. 73

100 000

Поради не осигурено финансиране
дейността е препланирана за 2015г.

1 600 000

Системен непрекъснат технически
мониторинг на всички хидро-технически
съоръжения с помощта на контролноизмерителни системи и прибори, както и
визуални огледи. Дейността се осъществява
по утвърдени програми за технически
контрол, като се спазват изискванията на
нормативните документи

т. 74

38

39

1

МИЕ

МИЕ

МЗХ

2
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”.
Установяване, анализ и
оценка на риска от бедствия за
критичната инфраструктура и
обектите й в системата на
МИЕ. Провеждане на мерки за
намаляване уязвимостта от
бедствия на ВЕЦ "Зареница" и
МВЕЦ "Черна" и др.
енергийни обекти

Учение "ЗАЩИТА 2014" на
тема "Достигане на тежка
авария в АЕЦ „Козлодуй” управление на последиците от
аварията"

3

т. 75

т. 76

т. 25
и т.
82

4

50 000

500 000

5

6

7

8

Средствата са за поддържане на
пунктовете за управление и
радиопредавателните центрове компютърна техника и
мултифункционално устройство.

Техническо обезпечаване на дейностите за
пожарна безопасност в "Мини Марицаизток" ЕАД - Доставка на технологична
механизация - 3/три/ броя противопожарни
автомобили с висока проходимост, колесна
формула 6 х 6, съобразени с условията на
работа в "Мини Марица-изток" ЕАД.
Средствата са изразходвани за
окомплектоване на екипите на
Изпитателната лаборатория по
радиоекология и радиоизотопни
изследвания към ИПАЗР "Н. Пушкаров" и
9 800 ПМС
ЦЛВСЕЕ към БАБХ. Изготвено и
116/15.05.20
отпечатано "Ръководство за
14 г.
селскостопанската дейност при възникване
на радиационна авария". Хардуерно
осъвременяване на системата за
международен обмен при ядрена авария "RODOS".
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1

МЗХ

МЗХ

МЗХ

МЗХ

МЗХ

2
Дига на р. Дунав - Козлодуй ремонтно-възстановителни
работи на дига - землище на
гр. Козлодуй и с. Хърлец,
община Козлодуй
Почистване на основно
образувание на ляв бряг на
заливаемата тераса на
корекцията на р. Янтра с
участък от смесието на
реката до мост на км 4+400
на път ІV-0495 с. Горски
Долен Тръбмеш - с. Върбица
За осигуряване на
противоградови ракети за ИА
"Борба с градушките"
Корекция на р. Марица от км
14+023 до км 25+664м
15+219 до км 15+631,
землище на с. Злокучене,
общ. Септември
Ремонтно-възстановителни
работи на покривна
конструкция на учебноадминистративна сграда на
ПГМСС „Н.Й.Вапцаров”, с.
Средище, община Кайнарджа

3

4

5

6

7

8

т. 4

2 149 654
ПМС
116/15.05.20
14 г.

Предпазване населението,
селскостопанските земи и
инфраструктурните съоръжения в близост
до дигата от наводнение при пролетноесенното покачване на нивото на р. Дунав.

т. 4

518 927
ПМС
116/15.05.20
14 г.

Дейността продължава и през 2015г.

т. 84

2 560 000
ПМС
180/03.07.20
14 г.

За защита на реколтата и
агротехническите мероприятия в райони
застрашени от градушки.

т. 4

334 105
ПМС
180/03.07.20
14 г.

Предпазване населението, селскостопанските земи и инфраструктурните
съоръжения от наводнения.

145 099
ПМС
180/03.07.20
14 г.

Възстановен учебен процес.
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1

МЗХ

МЗХ

МЗХ

МЗХ

2
Списък на потенциално
опасните язовири I, II, III и
IV клас, стопанисвани от
"Напоителни системи" ЕАД
и електронни карти на
потенциално заливаемите
площи в случаи на тяхното
разрушаване. Анализ и
оценка на щетите.
Изпълнение на Програмите
от мерки при прилагане на
Плановете на управление на
риска от наводнения в
четирите района на
басейново управление в
периода 2013-2021 г.
Поддържа се проводимостта
на речните корита в
урбанизираните територии и
на 500 м. след язовирните
стени.

3

4

5

6

7

8

т. 3

Приложение №4 към Плана за защита при
бедствия на МЗХ и Националния план за
защита.

т. 8

Отговорни от МЗХ -Дирекция
"Хидромелиорации" съвместно с четирите
басейнови дирекции в страната.Дейността
продължава и през 2015г.

т. 5

Изпълнява се от подразделенията на
"Напоителни системи" ЕАД.

Корекцията на р. Лесновска, р.
Войнишка,
т. 92ОПС „Кутово“, р. Бистрица,
97
ОПС „Капитан Андреево-1“ и
р. Каламица.

Поради прекратено финансиране
"Напоителни системи" ЕАД е
преустановило дейностите от План 2014 т.
92-97.
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1

2

3

МЗХ

Дейности по поддръжка и
експлоатация на обекти за
предпазване от вредното
въздействие на водите .

т. 98

МЗХ

Изграждане на мрежа от
пунктове за контрол и
наблюдение, пробоотбор и
замърсени източници по
обекти и агрорайони.

МЗХ

МЗХ

Участие в обмен на
информация на
международно ниво –
конференция.
Определяне на радиационен
статус на почви, води,
растения и животни и
произвежданата от тях
продукция.

4

5

6

7

8
Част от отводнителните помпени станции
се нуждаят от обновяване и ремонт на
остарялата техника.
Отговорни за дейността са екипите на
Изпитателната лаборатория по
радиоекология и радиоизотопни
изследвания към ИПАЗР "Н. Пушкаров"
на Селскастопанската академия към МЗХ.

т.77 и
т. 78

т. 79

Представител на лабораторията участва
със свой научен доклад в тридневна
международна конференция (май т.г.,
Ниш , Сърбия).

т. 80

Това е постоянна и задължителна
контролна дейност на лабораториите на
института "Пушкаров" и изпитателната
лаборатория на БАБХ.

МЗХ

Изпълнение на мерки за
защита на селскостопанските
животни и растенията
вследствие на радиоактивно
замърсяване.

т. 82

МЗХ

Изпълнение на мерки за
защита на селскостопанските
животни и растенията
вследствие на биологично
заразяване.

т. 83

да

Изготвена е брошура - "Ръководство за
селскостопанската дейност и животните
при възникване на радиационна авария".
Същата ще бъде разпространена до
отделните кметствата в 30-километровата
зона около АЕЦ "Козлодуй".
2 339 960
За борбата със "синия език" на БАБХ са
лв., с ПМС
отпуснати тези средства за закупуване на
№239/31.07.
инсектицидни препарати и ваксини за
2014 г. и
животните. До 10.10.2014 г. са
№274/04.09. изразходвани 689 000 лв. за инсектициди и
2014 г.).
предстои заявка на ваксини.
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1

2

МЗХ

Продължава изграждането на
пожаронаблюдателни вишки,
лесокултурни и бариерни
прегради, както и
поставянето на табели и
оборудване на
противопожарни депа.

МРРБ

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
контролно-измервателни
системи от "Геозащита"
ЕООД - гр. Варна, гр. Перник
и гр. Плевен

3

по т.
86-91

т. 9

4

5

6

7

8

2 797 000
лв.

Средствата за тези дейности са от
собствения бюджет на ИАГ-Държавните
горски предприятия, като за 2014 г. са
изразходвани 1 369 048 лв. от заделените
общо 2 797 000 лв.

746 792,91

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, Ковачевци, Перник,
Трън, Куклен, Родопи, Доспат, Неделино,
Етрополе, Своге.
159 бр. консултантски услуги и оказване
на техническа помощ на общински,

-

-
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МРРБ

МРРБ

МРРБ

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

Методика за оценка на
геоложкия риск
Изработване на
допълнителен софтуерен
продукт към Регистъра на
свлачищните райони

т. 8

70 200

т. 13

23 886

т. 12,
т. 14

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.
За стартираната през 2014 г. обществена
поръчка за разработване на допълнителен
софтуерен продукт към Регистъра на
свлачищните райони предстои да бъде
сключен договор през 2015 г.
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1

2

МРРБ

Актуализация на
инженерно-геоложко
проучване за обект
„Свлачище път ІV-90023-сп.
„Спортпалас“ – „Трифон
Зарезан“ („Укрепване на
свлачище „Трифон Зарезан“
– общински път VAR 1082,
гр. Варна)

3

4

5

6

7

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

т. 15

МРРБ

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

т. 8

МРРБ

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

т. 16

8

119 000

299 273

130 000

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.
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
45
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МРРБ

Управление на проекти за
ограничаване на
свлачищните процеси

т. 15

688 382

-

-

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.
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
46
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предварителни (прединвестиционни)
проучвания на обект „Укрепване
свлачище кв. „Ораново”, гр. Симитли”;
Приключени са и съдебните дела и са
окончателно разплатени дължими
финнасови 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

МРРБ

Създаване на регистър
анализ и оценка, и, на
потенциално опасни
съоръжения и/или
съоръжения, изгубили
първоначалното си
предназначение
Поддържане
проводимостта на
коригирани речни участъци и
речни легла на разстояние до
500 м след яз. Стени
Анализ и оценка на
потенциално опасни
съоръжения, включително
невъведени в експлоатация с
риск за предизвикване на
наводнения

т. 3

Поради ограничения финансов ресурс
до момента не са изпълнени дейности.

т. 5

Дейността е в процес на изпълнение от
ВиК дружествата, стопанисващи
водоснабдителни язовири.

т. 7

Направен е оглед на състоянието на
недовршеното строителство на язовир
Кюстендил, и е взето решение за
финансиране почистване на речното легло
500м след съоръжението през 2015г.
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1

МРРБ

МРРБ

МРРБ

2

Ремонтни дейности на
язовирни стени

3

т. 73

Община Поморие –
брегоукрепване къмпинг
Европа-нос Лахна-ПС на МО
- първи участък
Обслужващ път с мостови
конструкции за премостване
и пресичане на р.
Джевизлийска до 5-и
кладенец - ремонт на 5 бр.
мостови конструкции в
района на водосборна
система Батова,
възстановяване на
трошенокаменна настилка,
почистване на дере и
корекция на речно корито

4

6

4 608

1 392,00

-

5

-

-

-

-

-

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.

-

Община Поморие - брегоукрепване
къмпинг Европа-нос Лахна-ПС на МО първи участък

707 538,79

С Постановление № 256 от 22.08.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1 от ЗДБ в размер на 1 059
897,00 лв. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последици
от бедствия, разпределени по Програма
„Устройствено планиране, геозащита,
водоснабдяване и канализация“.
Средствата са предназначени за
"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, гр. Варна
48

49

1

2

3

4

5

6

7

МРРБ

Канална помпена станция
с предварително пречистване
"Аспарухово"

-

-

-

-

40 181,69

МРРБ

Път за площадка на ПСОВ
- "Златни пясъци", на кота
215

-

-

-

-

239 051,15

8
С Постановление № 256 от 22.08.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1 от ЗДБ в размер на 31
733,00 лв. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последици
от бедствия, разпределени по Програма
„Устройствено планиране, геозащита,
водоснабдяване и канализация“.
Средствата са предназначени за
"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, гр. Варна.
С Постановление № 256 от 22.08.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1 от ЗДБ в размер на 504
281,00 лв. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последици
от бедствия, разпределени по Програма
„Устройствено планиране, геозащита,
водоснабдяване и канализация“.
Средствата са предназначени за
"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, гр. Варна
49

50

1

2

3

4

5

6

7

МРРБ

Разходи за доставка на
чиста вода за разтвор за
реагенти, на допълнителни
количества коагулант,
флокулант, дезинфектант,
дозаторни помпи и разход на
електроенергия за промивки
на филтрите на ПСПВ
„Енчец”

42 900,00

МРРБ

Обезопасителни дейности
на хидровъзел "Боровица" –
издърпване и изваждане на
дървета от водното езеро,
нарязване на същите и
разчистване на подхода към
язовир "Боровица"

15 981,06

8
Постановление № 340 от 27.10.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1 от ЗДБ в размер на 42
900,00 лв. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последици
от бедствия, разпределени по Програма
„Устройствено планиране, геозащита,
водоснабдяване и канализация“.
Средствата са предназначени за
"Водоснабдяване и канализация" - ООД,
гр. Кърджали
Постановление № 340 от 27.10.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1 от ЗДБ в размер на 62
370,00 лв. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последици
от бедствия, разпределени по Програма
„Устройствено планиране, геозащита,
водоснабдяване и канализация“.
Средствата са предназначени за "ВиК" ООД, гр. Кърджали
50

51

1

2

3

4

5

6

7

МРРБ

Републикански път ІІІ 102 (Димово - Ружинци),
Бела - Белоградчик Монтана в участъка от км
9+180 до км 9+210, на
територията на област Видин

181 019,35

МРРБ

Републикански път ІІІ 1102 Арчар - Мали Дреновец
- Извор - Димово Острокапци - Кладоруб Салаш - граница РБ в
участъка от км 5+400 до км
5+430, на територията на
област Видин

91 742,89

МРРБ

Републикански път ІІ - 37
"Пещера - Батак" в участъка
от км 152+470 до км
160+675, на територията на
област Пазарджик

МРРБ

Републикански път І - 8
„Пазарджик - Пловдив”, мост
над р. Луда Яна при км
195+230, на територията на
област Пазарджик.

8
Постановление № 340 от 27.10.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1; (Кандидатстване по реда
на чл. 18 от Правилника на комисията)
Постановление № 340 от 27.10.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1;
(Кандидатстване по реда на чл. 18 от
Правилника на комисията)

1 620 849

Републикански път ІІ - 37 "Пещера Батак" в участъка от км 152+470 до км
160+675, на територията на област
Пазарджик.

2 327 048,92

Постановление № 340 от 27.10.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1;
(Кандидатстване по реда на чл. 18 от
Правилника на комисията)
51

52

1

2

МРРБ

Републикански път ІІІ 623 "Бобов дол - Жедна Извор - Земен" при км
23+020, на територията на
ОПУ Перник

3

4

5

6

7

8

122 775,26

Републикански път ІІІ - 623 "Бобов дол Жедна - Извор - Земен" при км 23+020, на
територията на ОПУ Перник. (По реда на
чл. 18 от Правилника на комисията)

МРРБ

Републикански път ІІІ 8611 "Белица - Загражден Давидково" от км 10+430 до
км 18+431, на територията на
ОПУ Пловдив

500 000,00

МРРБ

Неотложни аварийно възстановителни дейности на
територията на ОПУ Видин
(път ІІІ - 102) , проливни
дъждове месец април

129 538,64

МРРБ

Неотложни аварийно възстановителни дейности на
територията на ОПУ Видин
(ІІІ - 121 км 23+166) ,
проливни дъждове месец май

12 498,00

Постановление № 340 от 27.10.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1;
(По реда на чл. 18 от Правилника на
комисията)
Постановление № 367 от 06.11.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1;
(По реда на чл. 15 от Правилника на
комисията)
Постановление № 367 от 06.11.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1;
(По реда на чл. 15 от Правилника)
52

53

1

МРРБ

МРРБ

МРРБ

2

Неотложни аварийно възстановителни дейности на
територията на ОПУ Видин
водосток при км 6+318 на
път ІІІ - 1142, проливни
дъждове месец май

Неотложни аварийно възстановителни дейности на
територията на ОПУ Добрич
по републикански път І - 9 и
ІІ - 71, проливни дъждове
месец юни

Отстраняване на повреди
по пътно съоръжение от
републикански път ІІІ - 9009
"Бургас - Малко Търново Ново Паничарево - Ясна
поляна - Приморско" при км
6+169 над р. Ропотамо

3

4

5

6

7

11 492,00

70 819,00

60 000,00

8
Постановление № 340 от 27.10.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1;
(Кандидатстване по реда на чл. 15 от
Правилника на комисията)
Постановление № 367 от 06.11.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1;
(Кандидатстване по реда на чл. 15 от
Правилника на комисията)
Постановление № 367 от 06.11.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1;
(Кандидатстване по реда на чл. 15 от
Правилника на комисията)

53

54

1

2

3

4

5

6

7

МРРБ

Републикански път ІІІ 8081 "Долни Главанак Малки Воден", разрушено
мостово съоръжения при км
19+185, на територията на
област Хасково

744 813,00

МРРБ

Републикански път ІІІ 401 "Изворче - Ловеч - Петко
Стайково", стоманобетонов
мост над река Осъм при км
26+840" на територията на
област Ловеч

1 404 663,00

8
Постановление № 116 от 15.05.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1;
(Кандидатстване по реда на чл. 18 от
Правилника на комисията).
Постановление № 116 от 15.05.2014 г.
на Министерския съвет са одобрени по
бюджета на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1 ал.2
раздел ІІ т.4.1.1;
(Кандидатстване по реда на чл. 18 от
Правилника на комисията)

54

55

3. Планирани дейности по защитата при бедствия за 2015 г.
Планирано финансиране*
№
1

1.

2.

Дейности по изпълнението Връзка с НПЗБ
на НПЗБ
2014-2018 г.
Приложение 2
2
Мониторинг,
строителство,
възстановителни
дейности,
рекултивация, пречистване на
води, поддръжка и др. в сектор
„Природни ресурси и концесии”
и „Енергетика”.
Ремонтни дейности на язовирни
стени ( яз. Искър, яз. Кърджали,
яз.
Белмекен,
яз.
Христо
Смирненски, яз. Студена и др.) и
хидротехническите съоръжения
от системата за отвеждане на
водите на р. Овчарица извън
целика на рудник "ТрояновоСевер" яз. Скалица яз р-н
Овчарица.
Привеждане на
язовири
в
експлоатационно
състояние. Локална система за
оповестяване (ЛСО) на яз. Искър
Изграждане
WEB
базирана
.SCADA в ценртално управление
-София.

Ведомство
заявител

по бюджетна
програма/
от собствен бюджет
5

3

4

част III, т. 12

МИ, МЕ и
собствениците/
операторите на
обекти

по бюджетна
програма

част III, т. 13

МЕ и собствениците/
операторите на
обекти; ЕСО-ЕАД;
НЕК-ЕАД

по бюджетна
програма

по програми на ЕК и др.
източници
6

55

56

1
3.

4.

5.

6.

7.

2
Поддържане проводимостта на
коригирани речни участъци, на
речни корита в урбанизирани
територии и на разстояние 500 м.
след язовирни стени.
Създаване на регистър, анализ и
оценка на потенциално опасни
съоръжения, включително и
невъведени в експлоатация и/
или
съоръжения
изгубили
първоначалното
си
предназначение
Общи
превантивни дейности по обекти
от системата икономиката и
енергетиката.
Мониторинг,
строителство,
възстановителни
дейности,
поддръжка и др. в АЕЦ Козлодуй
и
държавно
предприятие
"Радиоактивни отпадъци".
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.

3
част III, т. 14

част III, т. 16

част ІV т. 1

част ІХ. т. 1

част ІХ т. 12

4

5

МЕ и собствениците/
операторите на
обекти; НЕК-ЕАД

по бюджетна
програма

6

МЕ, МИ и
собствениците/
операторите на
обекти

МЕ и собствениците/
операторите на
обекти;АЕЦ, ДПРАО

по бюджетна
програма

МЕ, МИ и
собствениците/
операторите на
обекти

по бюджетна
програма

МЕ, МИ и
собствениците/
операторите на
обекти

по бюджетна
програма

56

57

1

8.

9.

10.

11.

12.

2

3

Актуализиране на Плановете за
защита при бедствия в системата
на МИЕ и разработване на
разчети
за
евакуация
и
разсредоточаване
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

част Х. т. 4

Съфинансиране за участие в
проектите на ЕС и други
международни програми, имащи
отношение към защитата при
бедствия.
Разработване на документи и
програми, свързани със защитата
при бедствия в сферата на
икономиката и енергетиката
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.

част Х. т. 3

част Х. т. 6

4

5

6

МЕ, МИ и
собствениците/
операторите на
обекти

МЕ, МИ и
собствениците/
операторите на
обекти
МИ и МЕ и
собствениците/
операторите на
обекти

Част Х. т. 6,

МО

Част Х. т. 6

МО, ДАНС

57

58

1

13.

14.

15.

16.

17.

2
Постигане на определеното от
министъра на отбраната Ниво на
амбиция за използване на
военните
формирования
за
овладяване и/или преодоляване
на последствията от бедствия.

Поддържане на готовност чрез
участие в международни и
национални учения и тренировки
по изпълнение на Националния
план за защита при бедствия.
Обучение на органите на
изпълнителната власт и техните
администрации по защита на
населението при бедствия.
Провеждане
на
редовни
заседания на Щаба за защита при
бедствия на Министерството на
отбраната.
Организиране и провеждането на
изнесено заседание на Щаба за
защита при бедствия на МО.

3

4

Част І. т. 16

МО

Част І. т. 11

МО, ДАНС

Част І. т. 19

МО,
ведомства,общини

Част І. т. 19

МО

Част І. т. 19

МО

5

6

Бюджети на органи на
изпълнителната власт

58

59

1

18.

19.

20.

2
Осигуряване на формированията
за
овладяване
и/или
преодоляване на последствията
от бедствия с индивидуални
средства
за
защита,
предназначени за предпазване на
дихателните органи, очите и
кожата
от
отровни
и
радиоактивни вещества, пари и
аерозоли, от високи температури
и изгаряния, от взривове и други
механични въздействия:
- тежко защитно облекло
за EOD оператора.
Поддържане на експлоатационна
годност
на
специалното
оборудване за гасене на пожари
и евакуация на вертолети AS 532
AL „Кугар“ и Ми-17:
-поддръжка на експлоатационна
годност
на
лебедките
за
подкачване на оборудване;
- резервни части за лебедките за
подкачване на оборудване;
- осигуряване на аварийно –
спасително оборудване.
Оценка
на
техническото
състояние и риск от наводнения
от
язовири.
Техникоикономическа
оценка
на
целесъобразността от ремонт или
ликвидацията им.

3

4

Част І. т. 16

МО

Част І. т. 16

МО

Част ІІІ. т. 1

Собственици на
язовири

5

6

59

60

1

21.

22.

23.

24.

25.

2
Рехабилитация на системи и
съоръжения за защита от
вредното въздействие на водите предпазни диги на р. Дунав,
корекции на вътрешни реки,
съоръжения за отводняване и
язовири
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.
Картиране на заплахата и риска
от наводнения
Разработване на
управление
на
наводнения.

планове
риска

за
от

Проектиране и изграждане на
национална
система
за
управление на водите в реално
време-пилотен проект р. Искър

3

4

5

6

Част ІІІ. т. 9

МЗХ

Част ІІІ. т. 8

МОСВ

част III, т. 2

МОСВ

Европейски програми

част III, т. 3

МОСВ

ОПОС

част III, т. 7

МОСВ

Европейски програми

60

61

1

26.

27.

28.

29.

2
Обучение
на педагогически
кадри на тема „Основен курс за
оказване на първа долекарска
помощ на деца и ученици” по
Национална
програма
„Квалификация”.
Обучение
на педагогически
кадри за обучители по темата
„Превенция на бедствия и
авариите”
във
връзка
с
изпълнение на Дакарската рамка
„Образование за всички” по
Национална
програма
„Квалификация”.
Финансиране на подготовката на
проектни
предложения
за
участие в проекти на ЕС, имащи
отношения на защитата към
бедствия
Разработване и въвеждане на
„Инструкция за провеждане на
обучение за действия при
пожари, бедствия и за оказване
на първа помощ в училищата и
детските градини.

3

4

5

МОН, МВР и др.
компетентни органи

Национална програма
„Квалификация“
(след утвърждаване
от Министерски
съвет ежегодно)

част I т. 21

МОН, МВР и др.
компетентни органи

Национална програма
„Квалификация“
(след утвърждаване
от Министерски
съвет ежегодно)

Част Х т. 3

МОН

По бюджетна
програма

Част Х, т.1

МОН, съгласувано с
МВР и др.
компетентни органи

по бюджетна
програма

част I т. 21

6

61

62

1

30.

31.

32.

33.

2
Дейности по разработване и
въвеждане на нови, съвременни
учебни материали, методически
помагала, аудио – видео
материали,
интерактивни
пособия и други за целите на
обучението по защита при
бедствия.
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 терористичен акт
(интерактивни
кабинети,
полигони/площадки
за
практически трейнинги и занятия
и т.н).
Създаване на инфраструктура за
пространствени
данни
за
хидротехническите съоръжения
за нуждите на оценката на
заплахата и риска от наводнения
Международен конкурс за детска
рисунка „С очите си видях
бедата” - 3 кръга.

3

4

5

6

МВР, НПО и др.,
съгласувано с МОН

по бюджетна
програма

Европейски програми

част I, т. 24

МОН, МВР, общини
и др. компетентни
органи

по бюджетна
програма

Европейски програми

част III, т. 19

БАН, висши
училища

част I, т. 11

МВР, МОН

Част I, т. 23

Фонд „Научни изследвания”
Европейски фондове

Бюджетна програма

62

63

1
34.

35.

36.

37.

38.

2
Провеждане на Национално
ученическо състезание „Защита
от
пожари,
бедствия
и
извънредни ситуации - в 3 кръга
Провеждане на състезанията на
ХVI републикански младежките
противопожарни отряди „Млад
огнеборец” - 3 кръга.
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.
Предварителна организация и
определяне на реда и начина за
изхранване и осигуряване на
пострадалите
от
настъпили
бедствия със съдействието на
областния управител и кмета на

3

4

5

част I, т. 11

МВР, МОН

Бюджетна програма

част I, т. 11

МВР, МОН

Бюджетна програма

Част Х. т. 5

МТСП

Част Х. т. 5

МТСП

Част Х. т. 5

МТСП, общини

6

63

64

общината.

1

39.

40.

41.

42.

2
Планиране и организация на
мероприятия
за
получаване,
съхранение,
разпределение,
транспортиране и отчитане на
хуманитарни помощи съвместно с
БЧК.
Планиране и организиране на
раздаването на социални помощи
на пострадалото население при
настъпило бедствие.
Подготовка за извършване на
други социални дейности за
ликвидиране на последствията от
настъпили бедствия, определени
със
закон
или
акт
на
Министерски съвет.
Планиране на организацията за
пренасочване
на
човешки
ресурси,
осигурени
по
програмите за заетост, за
сформиране на аварийни групи
за неотложни действия по
предотвратяване и ликвидиране
на последствията при настъпили
бедствия
от
МТСП
и
регионалните структури на АЗ
съвместно с ОбЩЗБ.

3

4

Част Х. т. 5

МТСП, БЧК

Част Х. т. 5

МТСП

Част Х. т. 5

МТСП

Част Х. т. 5

МТСП, общини

5

6

64

65

1

43.

44.

45.

2
Планиране на организацията за
пренасочване
на
човешки
ресурси,
осигурени
по
програмите за заетост, за
отстраняване
на
щети
на
инфраструктурата
възникнали
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
ликвидиране на последствията,
оказване на социална помощ на
населението, взаимодействие с
областните
и
общински
структури
на
местната
администрация.
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

3

4

Част Х. т. 5

МТСП, общини

Част Х. т. 5

МТСП, общини

Част VI, т. 4

МРРБ

5

6

Програма
„Устройствено
планиране,
геозащита,
водоснабдяване и
канализация”

65

66

на регистър на свлачищата и
изграждане и възстановяване на
контролно-измервателни
системи” от "Геозащита" ЕООД гр. Варна, гр. Перник и гр.
Плевен.

46.

Паспортизация
на
брегоукрепителни
и
брегозащитни
системи
и
съоръжения и изпълнение на
превантивни дейности за тях.

Част VI, т. 5

МРРБ

47.

Актуализация на инженерногеоложко проучване за обект:
„Община Аксаково – участък
„Фара"

Част VI, т. 8

МРРБ

48.

49.

Обект „Укрепване свлачище в
кв. Изток, гр. Оряхово

Свлачище
с
рег.
№
VRC31.54020.02.23 на склона
под водоем "Средна зона" от
водоснабдителната мрежа на гр.
Оряхово - изработване на
работен проект.

Част VI, т. 8

Част VI, т. 8

МРРБ

МРРБ

Програма
„Устройствено
планиране,
геозащита,
водоснабдяване и
канализация”
Програма
„Устройствено
планиране,
геозащита,
водоснабдяване и
канализация”
Програма
„Устройствено
планиране,
геозащита,
водоснабдяване и
канализация”
Програма
„Устройствено
планиране,
геозащита,
водоснабдяване и
канализация”
66

67

1

2

3

50.

Анализ и оценка на геоложкия
риск и картиране на геоложкия
риск

51.

Регистър на свлачищните
райони и районите с абразионни
и
ерозионни
процеси
по
Черноморското и Дунавското
крайбрежие
парк

4

5

6

Част VI, т. 6

МРРБ , БАН-ГИ

Програма
„Устройствено
планиране, геозащита,
водоснабдяване и
канализация”

фонд „Научни изследвания”,
Европейски фондове

Част VI, т. 7

МРРБ

Програма „Ефективна
администрация и
координация”

МРРБ

Програма
„Устройствено
планиране, геозащита,
водоснабдяване и
канализация”

МРРБ

Програма
„Устройствено
планиране, геозащита,
водоснабдяване и
канализация”
Програма
„Устройствено
планиране, геозащита,
водоснабдяване и
канализация”

52.

Укрепване свлачище
Росенец, община Бургас

53.

Град Балчик - свлачище на ул.
"3-та", ул. "4-та" и ул. "12-та",
м. "Фиш-Фиш" - изграждане на
контролно-измервателна
система и проектопроучвателни работи

54.

Община Аксаково - свлачища
сп. „Кипарис - юг“ - сп.
„Кипарис - север“ прединвестиционни проучвания

Част VI, т. 8

МРРБ

55.

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

Част VI, т. 8

МРРБ

Част VI, т. 8

Част VI, т. 8

ЕФРР чрез ОПОС

67

68

1

56.

57.

58.

59.

60.

61.

2

3

Създаване на регистър, анализ
и оценка на потенциално опасни
съоръжения, включително
и
невъведени в експлоатация и/ част ІІІ, точка 16
или
съоръжения
изгубили
първоначалното
си
предназначение.
Поддържане на проводимостта
на коригирани речни участъци,
на речни легла в урбанизирани част ІІІ, точка 14
територии и на разстояние 500 м.
след язовирни стени.
Ремонтни
дейности
на
язовирни
стени
на
водоснабдителни
язовири
- част ІІІ, точка 13
Студена и Христо Смирненски
Оценка на техническото
състояние и риска от язовири.
Технико-икономическа оценка
на състоянието на язовирните
стени
на
язовирите,
стопанисвани от В и К
дружества с държавно участие.
Изместване на съществуваща
ВиК инфраструктура от райони,
с активни свлачищни процеси.
Методика за оценка на
сеизмичния риск и анализ и
оценка на сеизмичния хазарт

4

5

МРРБ, МОСВ

6

Европейски програми

МРРБ

Средствата са
осигурени от ВиК
операторите.

МРРБ

Собствен бюджет

част ІІІ, точка 13

МРРБ

Средствата са
осигурени от ВиК
операторите.

част VІ, точка 8

МРРБ

Част ІI, т. 5

МРРБ , БАН-НИГГГ

Други средства

Фонд „Научни изследвания”,
Европейски фондове
68

69

1

62.

63.

64.

65.

66.

2
Изграждане на нови и следене
на съществуващи контролно измервателни
системи
за
мониторинг на геодинамични
процеси,
засягащи
републиканската пътна мрежа
Изпълнение на превантивни
дейности в участъци с повишена
концентрация на свлачищни
процеси от републиканската
пътна мрежа
Провеждане на обучение по
превенция
и
аварийно
възстановителни работи при
възникване
на
извънредни
ситуации
по
пътната
инфраструктура за служителите
на АПИ
Поетапна
промяна
на
транспортните
средства
и
оборудването, използвани от
аварийните екипи при действие в
случай на радиационна авария
Поетапна подмяна на апаратура
за радиационни измервания

3

4

5

6

Част VI, т. 4

МРРБ

Други средства

Част VI, т. 4

МРРБ

Други средства

Част І т. 19

МРРБ

Други средства

Част I, т. 20

МЗ

Част IV, т. 3

МЗ
69

70

1

67.

68.

69.

70.

71.

72.

2
Подобряване и поддържане на
материалната база и поддържане
на необходимите материални,
финансови и човешки ресурси за
функционирането
на
медицинските
и
противоепидемичните екипи за
действие при бедствия.
Обучение
и
практическа
подготовка на централните и
териториалните органи на МЗ, и
на силите за реагиране за
действие при възникване на
бедствени ситуации.
Изпълнение на мерките за
защита
на
населението
вследствие
на
биологично
заразяване
Поддържане на резерв от
диагностикуми, консумативи и
лекарствени средства за екстрена
профилактика и ранна терапия, и
препарати
за
дезинфекция,
дезинсекция и дератизация
Осигуряване на ваксини (хепатит
А и др.) за имунизиране на
населението в засегнати райони
при бедствия.
Превантивни
дейности
на
сграден
фонд,
машини,
съоръжения, апаратура и др.

3

4

Част I, т. 20

МЗ

Част I, т. 17 и
т. 18

МЗ

Част IV, т. 6

МЗ

Част I, т. 20

МЗ

Част IV, т. 6

МЗ

Част I, т. 20

МЗ

5

6

70

71

1

73.

74.

75.

76.

77.

2
Поддържане на системата за
оповестяване
на
МЗ
и
привързването
и
към
Националната
система
за
оповестяване.
Поддържане
на
денонощно
дежурство от дежурни експерти
за медицинско обслужване на
населението
при
бедствия,
аварии, катастрофи и др.
Провеждане на семинар с
директорите на РЗИ ЦСМП и
лечебните
заведения
по
управление и защита при
бедствия
Участие в организиране и
провеждане
на
учения,
тренировки,
методическа
и
практическа
подготовка
на
служителите
от
МЗ
и
подведомствените структури при
защита от бедствия –
Осигуряване
на
финансови
средства
за
участията
на
доброволците в обучения.

3

4

Част І, т. 20

МЗ

Част І, т. 20

МЗ

Част І, т. 19

МЗ

Част І, т. 11

МЗ

Част І, т. 13

органите на местната
власт

5

6

71

72

1

78.

79.

80.

81.

82.

2
Изпълнение
на
основните
дейности за предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от
тях чрез самостоятелни действия
от доброволни формирования
и/или подпомагане на основните
съставни части на ЕСС.
Организиране и провеждане на
семинари с органите на местната
власт по линия на доброволните
формирования.
Създаване на информационна
среда за популяризиране на
доброволните
формирования
чрез издаване на обучително информационни материали –
брошури, флаери, листовки.
Национална
целогодишна
информационна кампания за
повишаване
нивото
на
информираност, разясняване на
рисковете, обучение и правилно
поведение на населението при
пожари, бедствия и извънредни
ситуации и за прилагане на
необходимите защитни мерки.
Оборудване на регистрираните
модули
в
Общностния
механизъм за ГЗ на ЕК

3

4

Част І, т. 13

органите на местната
власт, МВР

Част І, т. 13

органите на местната
власт, МВР

Част І, т. 13

МВР

Част І, т. 6

МВР, МОН, МТСП,
МОСВ, МЗХ, БЧК и
органи на местната и
изпълнителна власт

Част І, т. 14

МВР

5

6

Европейски програми и други
източници

72

73

1
83.

84.

85.

86.

87.

88.

2
Подготовка и учения с модулите
регистрирани в Общностния
механизъм за ГЗ на ЕК
Преоборудване на силите със
съвременна
техника
и
екипировка
Осигуряване
на
въздухоплавателни средства за
гасене на горски пожари и за
спасителни
операции
при
бедствия
Подобряване на готовността на
ЕСС и органите за управление
чрез организиране и провеждане
на Национални пълномащабни
учения „Защита” - за усвояване
на части от НПлЗБ.
Подобряване на готовността на
силите
за
реагиране
чрез
провеждане на курсове за
повишаване на квалификацията,
придобиване
на
нова
квалификация и специалности.
Участие на Ведомствения щаб
(ВЩ) и подчинените структури
на МЗХ в национални и
международни
учения
и
тренировки
свързани
със
защитата при бедствия.

3

4

Част І, т. 11

МВР

Част І, т. 15

МВР

Част V, т. 4

МВР

Част І, т. 11

Ведомства

Част І, т. 11

МВР

Част I, т. 11

МЗХ

5

6
По европейски фондове

73

74

1
89.

90.

91.

92.

2
Организиране и провеждане на
тренировки и учения на ВЩ с
ВЩ на подчинените структури
на МЗХ.
Осигуряване
на
ИСЗ
за
служителите и работниците от
администрацията на ведомствата
и подчинените му структури.
Изпълнение на Програмите от
мерки
при
прилагане
на
Плановете на управление на
риска от наводнения в четирите
района на басейново управление
в периода 2013-2021 г.

3

4

Част I, т. 17

МЗХ

Част I, т. 22

Ведомства

Част III, т. 8

МЗХ

Рехабилитация на системи и
съоръжения за защита от
вредното въздействие на водите предпазни диги на р. Дунав,
корекции
на
вътрешни реки, съоръжения за
Част III, т. 9, Част
отводняване и язовири:
IX, т. 1
-спешен ремонт на основен
изпускателен
кран
на
яз.
"Домлян"(обл.Пловдив);
- корекцията на р. Лесновска , р.
Войнишка
(Дунавци,
обл.
Видин),
р.
Бистрица
(Кюстендилско) и р. Каламица.

5

6

МЗХ

74

75

1

93.

94.

95.

96.

97.

2

3

Изграждане и поддръжка и
експлоатация на системи и
съоръжения за защита от
вредното въздействие на водите: Част III, т. 10 и т.
отводнителната
помпена
11
станция-ОПС „Кутово“ и ОПС
„Капитан Андреево-1“.
Привеждане на язовири в
експлоатационно състояние
Поддържане проводимостта на
коригирани речни участъци, на
речни
корита
извън
урбанизирани територии и на
разстояние 500 м. след язовирни
стени.
Подмяна на апаратура за
радиационни
измервания
използвана от двете лаборатории
(на института "Пушкаров" и на
БАБХ) при действие в случай на
радиационна авария
Изпълнение на мерките за
защита
на
населението
селскостопанските
животни
водите,почвите, и растенията при
радиоактивно замърсяване и
биологично заразяване. - за
закупуване на изотопи за
лабораторни изследвания в двете
лаборатории
на
МЗХ;
- за борба със заболяването Син

4

5

6

МЗХ

Част III, т. 13

МЗХ

Част III, т. 14

МЗХ, Министерски
съвет

Част IV, т. 3

МЗХ

Част IV, т. 6

МЗХ

По бюджетна
програма

Европейски фондове

75

76

98.

99.

100.

101.

език по двукопитните животни;
- Национална програма от мерки
за контрол при каламитет на
марокански
и
италиански
скакалец
2014-2015
г.
;
- Национална програма от мерки
за контрол при гъботворка 20142015 г.
Разширяване на системата за
противоградова
защита
и
осигуряване на противоградови
ракети.
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

Част VIII, т. 2

МЗХ

Част VI, т. 2

МТИТС

Част VI, т. 2

МТИТС

Част VI, т. 2

МТИТС

Други източници

Други източници

Други източници

76

77

1

102.

2
Извършване на превантивни
дейности за обезопасяване на
слаби
места,
застрашаващи
сигурността на управлението на
движението на влаковете и
капацитета

3

4

Част VI, т. 2

МТИТС

Част I, т. 11,
17,19

МТИТС

Част VII, т. 1

МТИТС

Част Х, т. 2

БАН

5

6

Други източници

Повишаване на готовността на
МТИТС за реакция при бедствия
103.

104.

105.

Обучение във връзка с превозите
с опасни товари с автомобилен
или железопътен транспорт,
съгласно
изискванията
на
Международната спогодба за
превоз на опасни товари по шосе
ADR
и
Правилника
за
международен
железопътен
превоз на опасни товари RID
Анализ и оценка на мулти риска от природни бедствия в
съответствие с Националната
стратегия
за
развитие
на
научните изследвания 2020 г.

Други източници

Други източници

Фонд „Научни изследвания”,
Европейски фондове

77

78

1

106.

107.

108.

2
Развитие, усъвършенстване и
обслужване на националните
системи за сеизмичен
мониторинг.

Разработване
на
единна
методика
за
оценка
на
последствията от средни и
силни земетресения

Обучение на експерти за
определяне на опасността от
земетресения и последиците от
тях

3

4

5

6

Част ІІ, т. 1

БАН

Европейски програми и други
източници

Част ІІ, т. 2

БАН

Европейски програми и други
източници

Част ІІ, т. 3

БАН

Европейски програми и други
източници

Част ІІ, т. 4

БАН

Европейски програми

Сформиране и оборудване на
екипи
за
оценка
на
последствията
от
силни
земетресения.
109.

78

79

1

110.

111.

112.

113.

114.

2
Усъвършенстване и обслужване
на системите за мониторинг на
геомагнитното
поле
в
съответствие с Националната
стратегия за развитие на
научните изследвания 2020 г.
Идентифициране и картиране на
следи от земетръсни разломи в
съответствие с Националната
стратегия
за
развитие
на
научните изследвания 2020 г.
Палеосеизмоложки изследвания
на
активни
разломи
в
съответствие с Националната
стратегия
за
развитие
на
научните изследвания 2020 г.
Създаване и поддържане на
общодостъпна база-данни на
активните разломи в България в
съответствие с Националната
стратегия
за
развитие
на
научните изследвания 2020 г.
Оценка
и
моделиране
на
уязвимостта от земетресения в
урбанизирани
територии
в
съответствие с Националната
стратегия
за
развитие
на
научните изследвания 2020 г.

3

4

5

6

Част VIІІ, т. 4

БАН

Фонд „Научни изследвания”,
Европейски програми и други

Част ІІ, т. 6

БАН

Фонд „Научни изследвания”,
Европейски фондове

Част ІІ, т. 7

БАН

Фонд „Научни изследвания”,
Европейски фондове

Част ІІ, т. 8

БАН

Фонд „Научни изследвания”,
Европейски фондове

Част ІІ, т. 9

БАН, Висши
училища

Фонд „Научни изследвания”,
Европейски фондове

79

80

1

115.

116.

117.

118.

2
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 в съответствие с
Националната
стратегия
за
развитие
на
научните
изследвания 2020 г.
Разработване на методика за
оптимизиране на разходите за
поддръжка на малки язовири с
оглед
максимална
продължителност на срока на
нормална
експлоатация
в
съответствие с Националната
стратегия
за
развитие
на
научните изследвания 2020 г.
Дейности по информирането и
работа с общностите (с найуязвимите, с децата, младите
хора, възрастните и тези с
увреждания).
Обучение
на
населението по първа помощ
Дейности по поддържане на сили
и
средства
за
незабавно
реагиране. (изграждането на
човешкия ресурс, набирането,
обучението и подготовката на
подготвени екипи)

3

4

5

6

Част ІІІ, т. 17

БАН общини

Фонд „Научни изследвания”,
Европейски фондове

Част ІІІ, т. 18

БАН, Висши
училища

Фонд „Научни изследвания”,
Европейски фондове

Част І, т. 1

БЧК

Част І, т. 1

БЧК

80

81

1
119.

120.
121.
122.

123.

2
Дейности
по
изграждане,
натрупване и възстановяване на
бедствения резерв.
Поддържане на складова база за
оказване помощ на населението
при бедствия.

3

4

5

Част І, т. 2

БЧК

държавна субсидия

Част І, т. 2

БЧК

Участие в национално учение
Част І, т. 11
"Защита 2015"
Изпълнение на дейности от
програми за планово почистване Част ІІІ, т. 14 и т.
на некоригирани участъци от
15
реки.
Предотвратяване на вредното
въздействие на водите в това
число:
• Съставяне на тарирани за
водосборите на реките модели на
връзката валеж – високи води в
избрани пунктове за прогнозиране и
ранно
предупреждение
за
преминаване на висока вълна;
• Обследване, оценка на риска
Част ІІІ. т. 1, 8, 9,
от преливане и разрушение на
10, 14, 16, 17,
опасните за наводнения малки
язовири
и
поддържане
язовирните
стени
и
съоръженията
към
тях
в
изправно техническо състояние;
• Обследване и изграждане на
смесени
канализационни

6

ВМА
Министерски съвет,
кметове на общини

Общини

Бюджетна програма

Европейски средства

81

82

системи за дъждовни води и
поддържане на съществуващите
в
изправно
техническо
състояние;
• Обследване и осигуряване
проводимост на отвеждащите
канали на язовирите в участъци,
общинска
собственост
или
регулация;
• Обследване, проектиране и
поддържане
на
мостови
съоръжения
в
изправно
състояние
във
връзка
с
осигуряване на проводимост на
речните легла;
• Обследване, проектиране и
поддържане
на
дигите
в
населените места в изправно
техническо състояние;
• Обследване,
контрол
и
изграждане на съоръжения за
брегоукрепване във връзка с
ограничаване на ерозийни и
абразивни процеси по брегови
ивици;
• Обследване и последващ
контрол
във
връзка
с
ограничаване
на
ерозийни
процеси по скатове;
• Изграждане на охранителни
канали за предпазване от скатни
води
и
поддържане
на
съществуващите в изправно
82

83

124.

техническо състояние;
• Изграждане на дренажни
системи
и
съоръжения
в
населени
места
с
високи
подпочвени води за понижаване
нивото им;
• Привеждане
в
изправно
техническо
състояние
на
отводнителните съоръжения от
общинската
пътната
инфраструктура;
• Обследване, проектиране и
изграждане на корекции на реки
за предпазване на населените
места от наводнение;
• Обследване,
проектиране,
укрепване и почистване на речни
корита за предпазване на
населените
места
и
инфраструктура
Предотвратяване на последствия,
от събития или инциденти с
техногенен
или
природен
характер, в това число:
• Събиране,
обработка
и
Част І,т.10, Част
регистриране на база данни за
ІІ, т.9; Част ІХ,
икономически,
обществени,
т.1;
учебни и социални обекти на
територията на община за
осигуряване изпълнението на
общински и областни планове за
защита при бедствия и СНАВР;
• Изготвяне на експертизи за

Общини

Европейски средства

83

84

поражения върху сградния фонд,
общинска собственост (с масово
пребиваване на хора), при
възникване на непреодолими
обстоятелства от природен или
техногенен характер на бедствие;
• Мониторинг на потенциално
опасни терени, трасета, райони,
обекти и други от линейната,
инженерната,
социалната
и
комуникационната
инфраструктура на територията
на населено място;
• Обследване и привеждане в
изправно техническо състояние
на
обекти
от
критичната
инфраструктура-общинска
собственост за осигуряване на
защита
от
бедствия
от
техногенен
или
природен
характер

125.

Готовност за провеждане на
мероприятия за защита при
бедствия и аварии, в това число:
• Осигуряване и поддържане
на дежурните стаи в общините;
• Поддържане на наличните
средства за индивидуална защита
и поетапната им подмяна, като се
започне от ЗНЗМ около АЕЦ
„Козлодуй”;

Част І. т. 13, 19,
22

Общини

Европейски средства

84

85

• Окомплектовка
на
доброволните формирования;
и
• Окомплектоване
поддържане в актуалност сили и
средства за действие при
възникване на бедствия (техника,
екипи)

126.

127.

128.

Повишаване на административен
капацитет на органите за
управление и действие при
бедствия и аварии в това число:
Обучения за повишаване на
квалификацията на общинските
Част І. т. 5, 6, 19
администрации;
Обмен на добри практики
между общините по въпросите
на работа и отговорностите по
защитата
Поддържане проводимостта на
речните корита и дерета в
регулационните
граници
на
населените места.
Определяне на аварийни прагови
стойности за нивата на реките в
градовете с особена важност и
първа
група,
съгласно
категоризацията на чл. 8 от ЗЗБ
при необходимост

Общини

Европейски средства

Част ІІІ. т. 14

Общини

Европейски средства

Част ІІІ. т. 17

Общини

Европейски средства

85

86

1

129.

130.

131.

132.

2
Организиране и провеждане на
курсове по обучения за защита
при бедствия на членовете на
доброволните
формирования,
включително и пътни разходи
Организиране и провеждане на
курсове по обучения за защита
при бедствия на ръководители на
доброволните формирования в
учебните центрове на ГДПБЗН
включително и пътни разходи

Изпълнение на инвестиционни
проекти, свързани с
предотвратяване на риска от
бедствия и включени в приети от
общински съвети програми за
защита при бедствия

Обследване на водовземните
съоръжения по чл. 112, ал .2, т. 3
от Наредба 1 за проучване,
ползване
и
опазване
на
подземните води в градовете
особенна важност по чл. 8, т. 1 от
ЗЗБ

3

4

5

6

Част І. т. 13

Общини

Европейски средства

Част І. т. 13

Общини

Европейски средства

Част Х. т. 6

Общини

Европейски средства

Част І. т. 26

Общини

Европейски средства
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1

133.

134.

135.

2
Изработване на листовки,
брошури, плакати и други
нагледни материали за правила
на поведение и мерки за защита
на населението при възникване
на бедствия, аварии, пожари и
извънредни ситуации
Доизграждане на Националната
система за ранно
предупреждение и оповестяване
(НСРПО) на областно ниво и
ниво общински център, с цел
осигуряване на над 70 % от
населението на страната с
възможност за оповестяване
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

3

4

Част І. т. 6

Общини

Част І. т. 3

МВР

Част І. т. 4

МВР и Столична
община

5

6

Европейски средства
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88

1

136.

137.

2
Доизграждане на системата за
мониторинг - Център за
аерокосмическо наблюдение
(ЦАН), с цел подпомагане на
превантивната дейност за
осигуряване защитата на
населението при бедствия и
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

3

4

Част І. т. 3

МВР

Част І. т. 3

МВР

5

6

Европейски средства
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4. Източници за финансиране на дейностите за 2015 г.
Източниците за финансиране по Годишния план 2015 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 2015 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
2015 г., трябва да разполагат с актуални разчети за разходите за дейностите
в сферата на техните ангажименти за изпълнението на Плана. Необходимо е
всяко ведомство да уточни по кои политики и програми ще бъде
осъществявано финансирането на дейностите, като определи приоритетите
си.
Необходимите финансови средства за изпълнение на Плана,
разчитащи на финансиране или дофинансиране от държавния бюджет,
трябва да бъдат заложени в бюджетите на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет. Те се заявяват от министерствата и ведомствата в
хода на бюджетната процедура, за да бъдат включени в Закона за
държавния бюджет за съответната година.
На основание чл. 18, ал. 4 на Закона за защита при бедствия, би
следвало, да се търси финансиране или съфинансиране и от други
източници, каквито са фондовете на Европейския съюз.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящият Годишен план за 2015 г. за изпълнение на
Националната програма за защита при бедствия (2014 - 2018 г.) се приема
за календарната 2015 г.
В резултат на реализацията на плана се предвижда да се постигне:
• оценяване и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена
и радиационна авария, геоложки риск:
• оценяване на риска от наводнения и изготвяне на карти на
заплахата и карти на риска;
• подготвеност на органите на изпълнителната власт и на силите за
реагиране при бедствия;
• подготвеност за защита при бедствия в системата на средното
образование.

90

