Приложение № 2 към т. 2

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 2014 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 2014 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;
• доизграждане на сиренната система – част от Националната
система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

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 неблагоприятни климатични въздействия
7. Дейности по осигуряване на единната спасителна система.

2

№
1
1.

2.

3.

4.

5.

1. Дейности по защитата при бедствия за 2014 г.
Връзка с НПЗБ 2014-2018
г.
Дейности по изпълнението на НПЗБ
2
Картографиране на заплахата и риска от
наводнения.
Проектиране и изграждане на национален
център за управление на водите в реално
време и предупреждение при наводнения и
засушаване.
Създаване на регистър, анализ и оценка на
потенциално опасни съоръжения и/или
съоръжения изгубили първоначалното си
предназначение
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.
Поддържане проводимостта на коригирани
речни участъци, на речни легла в
урбанизирани територии и на разстояние
500 м. след язовирни стени.

3

Ведомства, отговорни Предполагае
за изпълнение на
ми източници
дейностите
на
финансиране
*
4
5

Част ІІІ. т. 2

МОСВ

Част ІІІ. т. 7

МОСВ

1, 2

1, 2

Част ІІІ. т.16

Част ІІІ. т. 9 и 14

Част ІІІ. т. 14

МОСВ, МЗХ, МРР,
МИЕ, кметове, областни
управители, собственици
на съоръжения
МЗХ, МРР, общини,
собственици

МЗХ, МРР, МИЕ,
кметове, собственици на
съоръжения

2, 3

1, 2

2, 3

3

1
6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
Изпълнение на дейности от програми за
планово почистване на некоригирани
участъци от реки, с осигурено финансиране
за 2014 г.
Анализ и оценка на потенциално опасни
съоръжения, включително и невъведени в
експлоатация с риск за предизвикване на
наводнения.
Разработване на Национална програма за
превенция и ограничаване на въздействието
на свлачищните процеси, ерозията и
абразията 2015-2020г.
Превантивни дейности за предотвратяване
на свлачищните, ерозионните и абразионни
процеси на територията на РБългария чрез
режимни
изследвания,
консултантски
услуги и техническа помощ, поддържане на
регистър на свлачища и изграждане и
възстановяване на контролно-измервателни
системи.
Паспортизация на брегоукрепителни и
брегозащитни системи и съоръжения по
морския бряг – държавна собственост и
изпълнение на превантивни дейности за тях.
Анализ и оценка на геоложкия риск.

3

4

5

Част ІІІ. т. 14 и т. 15

Областни управители,
кметове на общини

1, 2, 3

Част ІІІ. т.16

МЗХ, МРР, МИЕ,
кметове, собственици на
съоръжения

1

Част VІ. т.3
МРР

1, 3

МРР
/държавни дружества по
геозащита/

1, 3

МРР

1, 2, 3

МРР

1, 3

Част VІ. т.4

Част VІ. т.5

Част VІ. т.3

4

1
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

2
Доизграждане на регистър на свлачищните
райони.
Разработване на методика за оценка на
геоложкия риск (свлачища, срутища,
активни разломи и др. геоложки процеси).
Създаване на регистър на районите с
абразионни и ерозионни процеси по
Черноморското и Дунавското крайбрежие.
Укрепване свлачище „Трифон Зарезан”, гр.
Варна.
Укрепване на свлачище кв. „Изток”, гр.
Оряхово.
Укрепване свлачище парк Росенец, община
Бургас.
Укрепване свлачище северен бряг гр.
Царево.
Укрепване свлачище кв. „Сарафово”,
община Бургас.
Оборудване на регистрираните модули в
Общностния механизъм за ГЗ на ЕК.
Подготовка
и
учения
с
модулите
регистрирани в Общностния механизъм за
ГЗ на ЕК
Преоборудване на силите със съвременнта
техника и екипировка.

3

4

5

Част VІ. т.4

МРР

1, 3

МРР

1, 3

МРР

1, 3

МРР

1, 3

МРР

1, 3

МРР

1, 3

МРР

1, 3

МРР

1, 3

МВР

1, 2, 3

МВР

1, 2, 3

МВР

1, 2, 3

Част VІ. т.6

Част VІ. т.7
Част VІ. т.4
Част VІ. т.4
Част VІ. т.4
Част VІ. т.4
Част VІ. т.4
Част І. т.14
Част І. т.11

Част І. т.15

5

1
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

2
Разработване на информационна система за
събиране на данни за бедствията.
Осигуряване на въздухоплавателни средства
за гасене на горски пожари.
Подобряване
на
готовността
чрез
организиране
и
провеждане
на
пълномащабни национални учения за
усвояване на части от Националния план за
защита при бедствия.
Самостоятелно и/или съвместно провеждане
на обучения, тренировки, състезания и
учения на Доброволните формирования със
съставните части на ЕСС на национално и
международно ниво.
Ресурсно осигуряване на доброволните
формирования за съвместни действия с
основните части на ЕСС.
Поддържане в готовност на апаратурата за
химическо и радиационно разузнаване в
системата на ГДПБЗН.
Организиране и провеждане на курс за
обучение на инспектори от ГДПБЗН и АЯР
за реагиране при ядрени и радиационни
инциденти.
Поддържане в готовност на оборудването в
ЦАН.

3

4

Част І. т.10
Част V. т.4

МВР

Част І. т.11

Част І. т.13

Част І. т.13
Част І. т.15

МВР

Ведомства

МВР, Общини

Общини, МВР

5
2, 3
1, 2, 3

1, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

МВР
1, 2, 3

Част І. т.19

МВР
1, 2, 3

Част І. т.7

МВР

1, 2, 3

6

1
31.
32.

33.

34.

35.
36.

2
Подобряване на процеса за събиране и
обмен на сателитни данни в ЦАН.
Надграждане на софтуери и хардуер на
работните станции в ЦАН
Доизграждане на Национална система за
ранно предупреждение и оповестяване
(НСРПО)- сиренна система на областно
ниво и осигуряване на ТЕТРА оборудване.
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 столицата
и оптимизация на съществуващата система в
Столична община.
Извънгаранционна поддръжка на НСРПО.
Извършване на СМР и подмяна на
консумативи (филтри и други) в колективни
средства за защита, предоставени за
управление на ГДПБЗН-МВР

37.

Проекти в областта на анализа и оценка на
мулти - риска от природни бедствия.

38.

Надграждане на автоматизираната система
за радиационен мониторинг на гама-фона
чрез монтиране на датчици в областните
градове.

3
Част І. т.9

4

5

МВР

1, 2, 3

Част І. т.8

МВР

1, 2,3

Част І. т.3

МВР

1, 2, 3

МВР

1, 2, 3

Част І. т.15

МВР

1, 2, 3

Част ІV. т.5

МВР

1, 2, 3

БАН, Висши
училища,ведомства

1, 2, 3

МВР

1, 2, 3

Част І. т.4

Част ІV. т.2

Част І. т.15

7

1
39.

40.

41.

42.

2
Осигуряване на оловни контейнери за
временно съхранение на безстопанствени
радиоактивни източници
Актуализиране на Указанието за обучение за
действия при бедствия, аварии, катастрофи,
пожари и за оказване на първа помощ,
утвърдено от министъра на образованието
през 2002 г., включително Типов план за
действия при бедствия в училищата и
структурните звена на МОН.
Актуализиране на Инструкция № 2 от
5.07.2004 г. за подготовката и обучението на
децата, педагогическия, административния и
помощен персонал в детските градини за
безопасно поведение при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари, издадена от
министъра на образованието и науката, обн.,
ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.
Осигуряване
на
съфинансиране
по
проектите на ЕС с българско участие в
7РП/Хоризонт 2020 и други международни
програми,
имащи
отношение
към
извънредните ситуации и сигурност.

3

4

5

Част І. т.15

МВР

1, 2, 3

Част Х. т.1

МОН
1

Част Х. т.1

МОН
1

Част Х. т.3

МОН, ведомства
1

8

1

43.

44.
45.
46.

47.

48.

2
Организиране на обучението на класни
ръководители от началния, прогимназиалния
и гимназиалния етап за интерактивно
преподаване на темите за защита при
бедствия в часа на класа (общо 36 000
човека) и оказване на методическа помощ
на
регионалните
инспекторати
по
образование.
Актуализиране на Плана на МОН за защита
при бедствия.
Актуализиране на Учебните програми за
обучение на децата и учениците по
възрастови групи – детска градина, начален,
прогимназиален и гимназиален етап.
Осигуряване на ИСЗ за служителите на РИО
и териториалните структурни звена.
Обучение на Началници на РИО и
ръководни служители от висшите училища,
директори на училища, детски градини,
обслужващи звена и др. по Програмата за
обучение на органите за управление, силите
за реагиране и населението за усвояване и
изпълнение на ВАП за „АЕЦ-Козлодуй”.
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.

3

4

5

Част І. т.21

МОН, МВР и др.
компетентни органи

1

Част Х. т.4

МОН

1

Част І. т.23

МОН

Част І. т.22

МОН

Част І. т.21

МОН, МВР

1
1

1

Част І. т.21

МОН

1

9

1
49.
50.

51.

52.

53.

54.
55.
56.

2
Провеждане на Национално ученическо
състезание „Защита от бедствия, аварии и
катастрофи”.
Провеждане на състезанията на младежките
противопожарни отряди „Млад огнеборец”.
Планиране, организиране и осигуряване
мероприятия по издирване, приемане,
настаняване и психологическо обслужване
на лицата, пострадали от бедствия, от
МТСП, регионалните структури
на
Агенцията за социално подпомагане и
Агенцията за закрила на детето.
Подпомагне на лица пострадали от бедствия
с храна, вода и вещи от първа необходимост,
както и други социални дейности свързани
със защитата.
Определяне на реда и начина за изхранване
и осигуряване на пострадалите при
бедствията със съдействието на областния
управител и кмета на община.
Създаване на организация за получаване,
съхранение, разпределение, транспортиране и
отчитане на хуманитарни помощи съвместно с
БЧК.
Организира раздаването на социални
помощи на пострадалото население.
Извършване на други социални дейности за
ликвидиране на последствията при бедствия,
определени със закон или акт на МС.

3

4

5

Част І. т.11

МВР, МОН

1

Част І. т.11

МВР, МОН

1

МТСП

1

Част Х. т.5

МТСП

1

Част Х. т.5

МТСП, общини

1

Част Х. т.5

МТСП

1

Част Х. т.5

МТСП

1

Част Х. т.5

МТСП

1

Част Х. т.5

10

1

57.

58.

59.

60.

2
Организиране и пренасочване на човешки
ресурси, осигурени по програмите за
заетост, за сформиране на аварийни групи за
неотложни действия по предотвратяване и
ликвидиране
на
последствията
при
възникнали
бедствия
от
МТСП
и
регионалните структури на Агенцията по
заетостта съвместно с общинските щабове
за защита при бедствия.
Пренасочване
на
човешки
ресурси,
осигурени по програмите за заетост, за
отстраняване
на
трайни
щети
на
инфраструктурата възникнали при бедствия
от МТСП и регионалните структури на
Агенцията по заетостта 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.
Участие в междуведомствени работни групи
за разработване на национални нормативни
и ръководни документи в областта на
защитата при бедствия.

3

4

5

Част Х. т.5

МТСП, общини

1

Част Х. т.5

МТСП, общини

1

Част Х. т.5

МТСП, общини

1

МО

1

Част Х. т.6

11

1
61.

62.

63.

64.

65.

66.
67.
68.
69.

2
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.
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.
Надграждане на регистрите, поддържани по
ЗБИЯЕ.
Поетапна подмяна на апаратура за
радиационни измервания
Анализ и картографиране на риска от ядрена
и радиационна авария.

3
Част Х. т.6

4

5
1

МО
Част І. т.16
1
МО
Част І. т.11
МО

1

Част І. т.19
МО

1

МО

1

Част І. т.19

МО

1

Част ІV. т.2

АЯР

Част І. т.19

1
Част ІV. т.3

АЯР

1

Част ІV. т.4

АЯР

1
12

1

70.

71.

72.

73.

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

3

4

5

Част ІІІ. т.12

МИЕ и собствениците/
операторите на обекти

1, 3

Част ІІІ. т.12

МИЕ и собствениците/
операторите на обекти

1, 3

Част ІV. т.1

Част ІІІ. т.13

МИЕ,
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД
ДП "Радиоактивни
отпадъци"

МИЕ, МРР
НЕК- ЕАД
предприятие "Язовири и
каскади

1, 3

1, 3

13

1

74.

75.

76.

77.

2
Оценка на техническото състояние и риска
от язовири. Технико-икономическа оценка
на целесъобразността от ремонт или
ликвидация
проект
за
ремонт(реконструкция) или ликвидация,
изпълнение на проекти
Изграждане
на
информационни
и
комуникационни системи, системи за
пожароизвестяване и пожарогасене, локални
системи за оповестяване, WEB базирана
система за оперативни измервания на
язовири и резервен център за управление на
електроенергийната система (ЕЕС) в ТДУ
„Юг” за подобряване сигурността на
търг.дружества на МИЕ.
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.
Изграждане на мрежа от пунктове за
контрол
и наблюдение по обекти и
агрорайони в това число за:
- Полеви дозиметър
- Сцинтилатори за тритиево отчитане
- Камина за високо реактивни среди.

3

4

Част ІІІ. т.1

Собственици и
ползватели на язовири
съгласно Наредба 13

Част ІХ. т.2

МИЕ,
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
"ЕСО" ЕАД,
"Мини Мар.-Изток"
ЕАД,
НЕК - ЕАД ,
ДП"Радиоактивни
отпадъци"

5

1, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

Част ІХ. т.1

МИЕ,
Собственици /
оператори на обекти

Част ІV. т.6

МЗХ - ССА

1

14

1

78.

79.

80.

81.

82.

83.
84.

2
Пробоотбор на замърсени източници по
обекти и агрорайони в това число:
До
окомплектовка
на
гама
спектрометричен тракт
До
окомплектовка
на
алфа-бета
спектрометричен тракт
- Компютърна система за обработка и
съхранение на данни
Участие в обмена на информация на
национално ниво и с международни
организации – провеждане на конференции,
кръгли маси, симпозиуми
Определяне на радиационен статус на
почви, води, растенията и животните и
произвежданата от тях продукция
Извеждане
на
симулационни
микро
вегетационни опити със стратегически
култури от хранителния режим на
населението – изотопи консумативи
Изпълнение на мерките за защита на
селскостопанските животни и растенията
вследствие на радиоактивно замърсяване
Изпълнение на мерките за защита на
селскостопанските животни и растенията
вследствие на биологично заразяване
Закупуване на противоградови ракети

3

4

5

Част ІV. т.6

МЗХ - ССА

1

Част ІV. т.6

МЗХ - ССА

1

Част ІV. т.6

МЗХ-ССА

1

Част ІV. т.6

МЗХ-ССА

Част ІV. т.6

МЗХ-БАБХ

Част ІV. т.6

МЗХ-БАБХ

1

Част VІІІ. т.2

МЗХ - ДГП

1

1

1
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1
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.

92.

93.

94.

2
Разширяване
на
системата
противоградова защита
Назначаване на пожаронаблюдатели

за

Изграждане и оборудване на
пожаронаблюдателни кули
Направа и поддържане бариерни прегради
Направа и поддържане на лесокултурни
прегради
Направа и поддържане на минерализовани
ивици
Други дейности (поставяне на табели,
изграждане на водоизточници, закупуване
на оборудване за противопожарни депа и
защитно облекло и др.)
Корекция на р. Лесновска от км 11+834 до
км
13+108
–
възстановяване на дясната дига, кв.
„Челопечене”, гр. София, Столична община”
( II-ри етап)
Дунавска дига „р. Войнишка- ГСК” –
ремонтновъзстановителни работи на шлюз при хект.
29+70,50”землище на гр. Дунавци, обл. Видин
Реконструкция ОПС "Кутово", земл. на с.
Кутово

3
Част VІІІ. т.2

4

5

МЗХ - ДГП

1

Част V. т.1

МЗХ - ДГП

2, 3

Част V. т.1

МЗХ - ДГП

2, 3

Част V. т.2

МЗХ - ДГП

3

Част V. т.2

МЗХ - ДГП

3

Част V. т.2

МЗХ - ДГП

3

Част V. т.3

МЗХ - ДГП

2, 3

Част ІІІ. т.9

МЗХ

1

МЗХ

1

МЗХ

1

Част ІІІ. т.9

Част ІІІ. т.9
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1

95.

96.

97.

98.

99.

100.

2
Ремонтно възстановителни работи по
дясната дига на
корекцията на р. Бистрица в участък от км.
0+850 до км. 2+410, с. Ябълково, обл.
Кюстендил - втори етап
Реконструкция на ОПС "Капитан Андреево 1" и ремонт на
отводнителни канали, общ. Свиленград
Корекция на р. Каламица от км 0+350 до км
0+850 – ІІ етап,
землището на с. Капитан Андреево, общ.
Свиленград, обл. Хасково
Дейности по поддръжка и експлоатация на
обекти за предпазване от вредното
въздействие на водите

3

4

Част ІІІ. т.9

МЗХ

Част ІІІ. т.9

5

1

1
МЗХ

Част ІІІ. т.9
МЗХ

1

Част ІІІ. т.9

МЗХ

1

Извършване на превантивни дейности за
обезопасяване
на
слаби
места,
застрашаващи сигурността на влаковото
движение - железен път и съоръжения

Част VІ. т.2

МТИТС

1, 3

Извършване на превантивни дейности за
обезопасяване
на
слаби
места,
застрашаващи
сигурността
на
сигнализацията и телекомуникациите на
железопътната инфраструктура

Част VІ. т.2

МТИТС

1, 3

17

1

101.

102.

103.

104.

105.

106.

2
Извършване на превантивни дейности за
обезопасяване
на
слаби
места,
застрашаващи
сигурността
на
електроразпределението на железопътната
инфраструктура

3

4

5

Част VІ. т.2

МТИТС

1, 3

Обучение на служители във връзка с
превозите на опасни товари с автомобилен и
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

Част VІІ. т.1

МТИТС

1, 3

Част І. т.11

МТИТС

1, 3

Част І. т.22

ДАНС

3

Част ІІ. т.1

НИГГГ - БАН

1, 2, 3

Част ІІ. т.2

НИГГГ - БАН

1, 2, 3

Тренировки на екипите на морските
аварийно-спасителни отряди във Варна и
Бургас
Поетапно окомплектоване с индивидуални
средства за защита с цел поддържане на
сили в готовност за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
Развитие, усъвършенстване и обслужване на
националните системи за сеизмичен
мониторинг
Разработване на единна методика за оценка
на последствията от средни и силни
земетресения

18

1
107.

108.

109.

110.
111.
112.

113.

114.

2
Сформиране и оборудване на екипи за
оценка на последствията от силни
земетресения
Обучение на експерти по гражданска защита
за
опасността
от
земетресения
и
последиците от тях в Причерноморския
регион
Анализ,
оценка,
картографиране
и
разработване на методика за оценка на
сеизмичния риск
Идентифициране и картиране на следи от
земетръсни разломи
Палеосеизмоложки изследвания на активни
разломи
Създаване и поддържане на общодостъпна
база-данни на активните разломи в България
Разработване на интернет-базиран
комуникационен инструмент за подаване на
информация в случай на значимо
геомагнитно смущение
Усъвършенстване и обслужване на
системите за мониторинг на геомагнитното
поле

3

4

5

Част ІІ. т.4

НИГГГ - БАН

1, 2, 3

Част ІІ. т.3

НИГГГ - БАН

2

Част ІІ. т.5

Заинтересовани
ведомства

1, 2, 3

Част ІІ. т.6

ГИ – БАН, общини

1, 3

Част ІІ. т.7

ГИ – БАН, общини

1, 3

Част ІІ. т.8

ГИ - БАН

1, 2, 3

Част VІІІ. т.3

НИГГГ - БАН

2, 3

Част VІІІ. т.4

НИГГГ - БАН
1, 3

19

1

115.

2
3
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 от
преливане и разрушение на опасните за
наводнения малки язовири и поддържане
язовирните стени и съоръженията към тях в
изправно техническо състояние;
• Обследване и изграждане на смесени
канализационни 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 Част ІІІ. т.1, 8, 9, 10, 14, 16,
състояние във връзка с осигуряване на
17,
проводимост на речните легла;
Част ІV. т. 4
• Обследване, проектиране и поддържане
на дигите в населените места в изправно
техническо състояние;

4

5

Общини

1, 2, 3

20

116.

• 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 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 регистриране на
база данни за икономически, обществени,

Общини

1, 2, 3
21

117.

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 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
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

Част ІХ. т.1

Общини

1, 2, 3

22

подмяна, като се започне от ЗНЗМ около
АЕЦ „Козлодуй”;
• Окомплектовка
на
доброволните
формирования;
• Окомплектоване и поддържане в
актуалност сили и средства за действие при
възникване на бедствия (техника, екипи)

118.

119.

120.

121.

Повишаване на административен капацитет
на органите за управление и действие при
бедствия и аварии в това число:
• Обучения
за
повишаване
на
квалификацията
на
общинските
администрации;
• Обмен на добри практики между
общините по въпросите на работа и
отговорностите по защитата
Подържане 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
Организиране и провеждане на курсове по
обучения за защита при бедствия на
членовете на доброволните формирования,
включително и пътни разходи

Част І. т.13, 19, 22

Общини

1,2,3

Част І. т. 5, 6, 19

Част ІІІ. т. 14

Общини

Част ІІІ. т. 17

Общини

1, 2, 3

2, 3

Общини
Част І. т. 13

1, 2, 3
23

1

122.

123.

124.

125.

126.
127.

2
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
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
Оценка и моделиране на уязвимостта от
земетресения в урбанизираните територии
от особена важност по чл. 8 от ЗЗБ
Изграждане, обучение и оборудване на
специализиран екип за незабавна реакция
при бедствия на национално ниво

3

4

5
1, 2, 3

Част І. т. 13
Общини

Част Х. т. 6

Общини

Част І. т. 26

Общини

Част І. т. 6

Общини

Част ІІ. т. 9

Ведомства, Висши
училища, БАН

1, 2, 3

Част І. т. 1

БЧК

1

2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3
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1
128.

129.

130.
131.
132.

133.
134.
135.
136.
137.

2
Процес на изграждане, обучение и
оборудване на доброволни екипи за
действия при бедствия към Областните
съвети на БЧК – Плевен, Разград, Сливен,
Силистра, Пазарджик, Търговище и Шумен
Организиране и провеждане на обучителни
и тренировъчни курсове с доброволните
екипи на БЧК за действие при бедствия
Участие в подготовката и провеждането на
национални и международни мероприятия
при защита от бедствия, съвместно с
партньори
Подготовка на щатния състав за действие
при бедствия (по 4 обучения на година).
Изготвяне на Ръководство/наръчник за
подготовка на населението (общност) за
действие в бедствена ситуация
Изработване на методически материали и
учебни помагала по подготовка на
формированията на БЧК и населението за
действие при бедствия
Окомплектоване с оборудване и екипировка
на доброволните екипи.
Попълване на бедствения резерв на БЧК
Поддръжка на радио-комуникационната
техника за работа при бедствия
Актуализиране на Плана на БЧК за защита
при бедствия

3

4

5

БЧК

1

Част І. т. 1

БЧК

1

Част І. т. 1

БЧК

1

Част І. т. 1

БЧК

1

Част І. т. 1

БЧК

2

Част І. т. 1

БЧК

1, 2, 3

Част І. т. 2

БЧК

1, 3

Част І. т. 1

БЧК

1, 3

Част І. т. 1

БЧК

1

Част Х. т.4

БЧК

1

Част І. т. 1
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1
138.

139.

140.

2
Изграждане на Национален учебен полигон
подготовка на силите на ЕСС по защита на
населението при бедствия
Разработване на
национален каталог от
мерки и национални приоритети за
управление на риска от наводнения
Разработване на методика за анализ на
разходите и ползите за целите на оценка
мерките в ПУРН

3
Част І. т. 12

4
МВР

5
1,2

Част ІІІ. т. 3

МОСВ

1, 2

Част ІІІ. т. 3

МОСВ

1, 2

Забележка: * Предполагаемите източници на финансиране са: 1) бюджетите на отговорните за изпълнението на
дейностите ведомства, 2) програмите по европейски проекти и 3) други източници на финансиране. Предполагаемите
източници на финансиране се определят от ангажираните ведомства за изпълнението на дейностите по НПЗБ.
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2. Източници за финансиране на дейностите за 2014 г.
Източниците за финансиране по Годишния план 2014 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 2014 г. се осигуряват в рамките на бюджетите на
съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на
общините с централния бюджет, утвърдени със Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година.
Всяко министерство и ведомство, органите за местно
самоуправление, отговарящи за определена дейност по Годишния план за
2014 г., трябва да разполагат с актуални разчети за необходимите разходи
за дейностите в сферата на техните ангажименти за изпълнението на Плана.
Необходимо е в процеса на работа всяко ведомство да уточни по кои
политики и програми ще бъде осъществявано финансирането на
дейностите.
Финансовите средства от държавния бюджет за изпълнение на Плана
е необходимо да бъдат заложени в бюджетите на съответните
първостепенни разпоредители с бюджет. Те трябва да се заявяват от
министерствата и ведомствата всяка година в хода на бюджетната
процедура за съответната година.
На основание чл. 18, ал. 4 на Закона за защита при бедствия може 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 2014 г. за изпълнение на
Националната програма за защита при бедствия (2014 - 2018 г.) се приема
за календарната 2014 г.
В резултат на реализацията на плана се предвижда да се постигне:
• 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;
• продължаване процеса на изграждане на НСРПО и осигуряване
на 39,30 на сто от населението с възможност за оповестяване при опасност
или настъпило бедствие;
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