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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Националната програма за защита при бедствия определя целите, 

приоритетите и задачите за защитата при бедствия в страната за срок от 5 години. 

Тя представлява основен документ за политиката 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. 

Стратегическа цел на Националната програма и на държавната политика 

за защита при бедствия е предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от тях, защита на живота и здравето на населението, и опазване на 

културните ценности. 

Основен приоритет на Националната програма за защита при бедствия 

2014-2018 г. е извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия на 

територията на Република България и тяхното картографиране. 

Основни задачи на настоящата програма 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; 

 реализиране на мерки за намаляване на риска от бедствия; 

 повишаване устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура 

при бедствия; 

 приключване на паспортизацията на сградите; 

 подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за 

реагиране при бедствия; 

 доизграждане на сиренната система, като част от Националната система 

за ранно предупреждение и оповестяване на населението за опасностите, 

регистрирани от системите за мониторинг на метеорологични, хидрологични, 

сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и 

други обекти и явления. 

 

1. Анализ на състоянието на защитата при бедствия 

Основните актове, регламентиращи превантивната дейност на защитата 

при бедствия са Законът за защита при бедствия и Националната програма за 

защита при бедствия. 

Първата Национална програма за защита при бедствия е разработена и 

приета през 2009 г. През същата година са осъществени някои структурни 

промени в централната изпълнителна власт - с Решение на Народното събрание 

от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република 

България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.) е закрито Министерството на извънредните 

ситуации. Функциите и дейностите по защита при бедствия преминават към 

Министерство на вътрешните работи (МВР). В тази връзка се прие Закон за 
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изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 

(ДВ, бр. 93 от 2009 г.). За изпълнение на задачите по защита при бедствия в МВР, 

през 2010 г. е създадена Главна дирекция „Гражданска защита”. 

През 2010 г. с Решение № 973 на Министерския съвет от 2010 г. е приет 

Националният план за защита при бедствия. В изпълнение на т. 2 от решението, 

министърът на вътрешните работи създава междуведомствена експертна група от 

представители на компетентните органи на изпълнителната власт, които имат 

отговорности в случай на въвеждане в действие на Националния план за защита 

при бедствия. 

С промените в Закона за МВР от 1 януари 2011 г. са обединени Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” и Главна дирекция „Гражданска 

защита” в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - 

национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна 

безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на Закона 

за МВР и на ЗЗБ.  

С цел прецизиране на някои разпоредби, премахване на противоречия и 

въвеждане изискванията на европейски актове по управление на риска от 

бедствия през 2011-2012 г., бе изменен и допълнен Закона за защита при 

бедствия (ЗЗБ) и наредбите към него. 

С Решение № 751 на Министерския съвет от 2011 г. е приет Годишният 

план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия за 2012 г. 

Документът съдържа превантивни дейности по намаляване на риска от бедствия 

в регулираните и управлявани от министерствата, ведомствата и общините сфери 

по предотвратяване и намаляване последствията от бедствия.  

С Решение № 868 на Министерския съвет от 2011 г. е приет Националният 

авариен план за борба с нефтените разливи в Черно море, част от Националния 

план за защита при бедствия от 2010 г., с който са уредени действията на 

отговорните български институции (национални, областни и общински 

структури) за противодействие на аварийни разливи на море и минимизиране на 

екологичните и икономически последици от тях. Планът е съобразен с 

изискванията на международните конвенции, по които Република България е 

страна, включително Международната конвенция за подготовка, 

противодействие и сътрудничество при замърсяване с нефт от 1990 г. 

Измененията в нормативната база налагат актуализация на Външния 

авариен план на АЕЦ „Козлодуй” и с Решение № 767/14.09.2012 г., МС прие 

Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД – част ІІІ от Националния план за 

защита при бедствия. 

Външният авариен план е част от Националния план за защита при 

бедствия, която се активира при възникване на обща авария в „АЕЦ Козлодуй”. 

На негова основа органите на изпълнителната власт, общините и юридическите 

лица разработват в своите планове за защита при бедствия част ядрена и 

радиационна авария. Документът съдържа анализ на възможните аварии с 

изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда, организацията на 

аварийното реагиране, краткосрочните и дългосрочни мерки за защита на 
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населението, околната среда и културните ценности, както и дейностите по 

осигуряване и усвояване на плана. 

През 2012 г. са разработени самостоятелни те части „Защита при 

земетресение” и „Защита при наводнение” на Националния план за защита при 

бедствия, приети с Решение № 1004/12.12.2012 г. МС. 

Плановете съдържат анализ и оценка на риска от земетресение и 

наводнение, мерки за предотвратяване или намаляване на риска, разпределение 

на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на мерките за 

защита на населението, а също така и начините на взаимодействие между 

органите на изпълнителната власт и реда за навременното уведомяване при 

земетресение и наводнение.  

За осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране  

чрез Единния европейски номер 112 бе създадена Дирекция „Национална 

система 112” в структурата на МВР. 

През изминалия петгодишен период с пълен капацитет заработи Центъра за 

аерокосмическо наблюдение (ЦАН) в ГДПБЗН – МВР. 

Основните дейности, които се извършват в ЦАН са в три направления, 

свързани с работа в оперативен порядък при възникване на бедствие, 

превантивни дейности за повишаване на готовността за реагиране при бедствия и 

оценка на последствията: 

 сателитно наблюдение на територията на страната в реално време за 

развиващите се природни процеси и явления; 

 аналитична и научно-приложна дейност; 

 създаване на картографски и геоинформационни продукти чрез ГИС 

системи и технологии. 

Данните от Центъра могат да се използват, както за извършване на 

различни видове оценки и анализи, свързани с природните бедствия, така и за 

анализи в сферата на хидрологията, метеорологията, климатологията, 

океанологията, екологията, земеделието, антропогенните замърсявания на водите 

и атмосферата, инфраструктурата и др. 

През ноември 2011 г. бе изведен на орбита американският сателит за 

наблюдение на Земята NPP, който е следващото поколение на сателитите TERRA 

и Aqua, от които ЦАН получава данни. В ЦАН има възможност за получаване на 

данни от NPP, като за целта е необходимо закупуване на съответната приемна 

апаратура за него. 

През 2009 г. започна изграждането на Националната система за ранно 

предупреждение (НСРПО), която е изградена от две подсистеми – едната е 

насочена към населението на страната, а другата – към органите на 

изпълнителната власт и съставните части на ЕСС, а именно: 

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението 

(сиренна система) е насочена към гражданите. Тя създава възможност за 

едновременно оповестяване на големи групи хора за предстоящо или настъпило 

бедствие. Сирените могат да се задействат, както за големи, така и за малки 

територии (цял град, отделни негови квартали, отделни села). Освен чрез звуков 



 7 

сигнал, излъчван от сирените, съществува възможност гражданите да бъдат 

оповестени чрез предварително записано съобщение, а също и посредством глас 

„на живо” да получават указания за необходимите мерки и действия. Въведен е 

национален сигнал за тревога. Гласовата информация включва предварително 

записани съобщения за вида опасност и последващи съобщения за конкретната 

ситуация. 

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система 

(система за оповестяване на органите на управление) е изградена и 

структурирана на четири нива – национално, областно, общинско и локално, като 

последното включва локални (ведомствени) автоматизирани системи за 

оповестяване (ЛСО) в предприятията, чиято дейност е свързана с рискови 

вещества и материали, които могат да предизвикат промишлени аварии и други 

бедствия. Тя е насочена към оповестяване на широк спектър от длъжностни лица 

– ръководители на централни ведомства, областни координационни щабове, 

кметове, общински координационни щабове, части на Единната спасителна 

система. Създава възможност за въвеждане на база данни за 28 000 лица (по 

четири телефона за всяко лице), които да бъдат оповестявани при бедствия. Със 

своите възможности тази система гарантира бързо мобилизиране и предпоставки 

за адекватна реакция на всички компетентни длъжностни лица и подобряване 

координацията на органите на изпълнителната власт и силите за реагиране на 

национално, областно и общинско ниво. 

През 2011 г. бяха разработени и утвърдени от министъра на отбраната Ново 

ниво на амбиция за използване на формированията за овладяване и/или 

преодоляване на последствията от бедствия от Българската армия и Доклад за 

необходимостта от доокомплектоване с материални средства и извършване на 

ремонт на техниката на формированията от Българската армия за овладяване 

и/или преодоляване на последствията от бедствия. В него са изложени въпроси 

по планирането, подготовката, оповестяването и състоянието на техниката и 

имуществата на формированията за овладяване и/или преодоляване на 

последствията от бедствия. 

През 2011 г. бе завършена предварителната оценка на риска от наводнения 

(ПОРН) за всеки район за басейново управление. Направи се описание и оценка 

на миналите наводнения със значими неблагоприятни последици, оценка на 

потенциалната заплаха от бъдещи наводнения и оценка на техните 

неблагоприятни последици. Целта на ПОРН е да се направи оценка на 

потенциалния риск от наводнения по отношение на човешкото здраве, 

стопанската дейност, околната среда и културното наследство, която да послужи 

за основа за определяне на райони със значителен потенциален риск от 

наводнения. През 2013 г. се завършиха методиките за оценка на риска от 

наводнения – методи и критерии за определяне на районите със значителен риск 

от наводнения и методика за оценка на риска от наводнения в съответствие с 

Директива 2007/ 60/ ЕС. Определени и утвърдени са и районите със значителен 

риск от наводнения в страната. За тези райони ще бъдат изработени карти на 

заплахата  и риска от наводнения, които ще бъдат основа за разработването на 
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планове за управление на риска от наводнения включително и програма от мерки 

за намаляване на риска от наводнения.  

 В момента се работи по Проект МАРИНГЕОНАЗАРДС - Въвеждане в 

експлоатация и повишаване на ефективността на системата за предупреждение 

от морски опасности. Проектът е резултат от двустранното трансгранично 

сътрудничество с Румъния, като ИО-БАН е отговорна институция за България.  

 Работи се по изграждането на система за сеизмичен мониторинг в района 

на гр. Перник с краен срок за пускане в експлоатация – 2014 г. 

Предстои предприемане на законодателна инициатива за регламентиране 

на информацията и съобщенията за ставащи земетресения и други подобни 

(и/или свързани с тях) бедствия в реално време. В момента подобен регламент 

липсва не само у нас, но и в Европа.  

 

1.1. Анализ на състоянието на защитата при земетресение 

1.1.1. Анализ, оценка и картографиране на риска от земетресение 

В сеизмично активните райони на планетата, включително и в 

България, земетресенията се явяват като най-катастрофални сред природните 

бедствия. Земетресенията на Земята не са разпределени равномерно по цялата й 

повърхност. Те са концентрирани в сеизмични пояси, които съвпадат със зоните 

на контакт и на относителни движения между големите литосферни плочи. 

България се намира в източната част на Балканския полуостров, който е най-

активният за Европа възел от Алпо-Хималайския пояс.  

Опасните земетресения в България са големите плиткокорови 

земетресения. Те представляват разломявания в най-горната, крехка част на 

земната кора, които достигат до земната повърхност. Сеизмогенната зона, в която 

са възможни големи земетресения е с дебелина от 10 до около 20 km. 

Магнитудите на тези земетресения са над 5,5. 

Междиннофокусните земетресения (на дълбочина до 200 km) се 

генерират в района на Вранча, Румъния и в Хеленската арка (простираща се от 

западната част на Гърция през островите Кипър и Родос до Югозападна Турция). 

Хеленската арка се счита за сложна зона на субдуциране на Африканската плоча 

под Евразия. Голямата дълбочина на тези земетресения значително увеличава 

областта на силни разрушителни въздействия. Силни земетресения от такива 

огнища оказват неблагоприятни последствия на големи разстояния, какъвто е 

примерът с въздействията в Северна България от земетресението във Вранча, 

Румъния, реализирано на 04.03.1977 г. - частично до напълно разрушени - 8470 

сгради, жертви - 125 човека. 

Опасността от земетресения се оценява по данни за стоежа на земната 

кора, за разломните характеристики, за съвременната деформация (малки 

земетресения и несеизмични бавни премествания на земната повърхност), за 

миналите големи земетресения и за законите за затихване на сеизмичните земни 

движения. Точността на оценката зависи пряко от количеството и прецизността 
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на множеството входящи данни. На настоящия етап наличните данни не 

позволяват изготвянето на дългосрочни прогнози, каквито по същество са 

оценките на сеизмичната опасност, които да са със задоволително за обществото 

точност. Опасността следва да се оценява периодично, след натрупване на 

достатъчно допълнителни данни. 

Оценката на сеизмичния риск означава да се установи: 

 какви ще бъдат очакваните загуби при съответната степен на 

сеизмично въздействие; 

 дали са предприети достатъчни превантивни мерки с цел  намаляване 

последствието от сеизмичното въздействие.  

Тези последствия зависят от магнитуда на земетресението, от 

отдалечеността на обектите от епицентъра и от осигуреността на строежите на 

сеизмични въздействия. 

Земетресенията от своя страна могат да предизвикат допълнителни 

бедствия, като свлачища, наводнения, аварии, епидемии, както и прекъсване на 

комуникационни и транспортни връзки и др. Най-тежка обстановка ще се създаде 

в гъсто населените и промишлените райони на големите градове, както и в 

урбанизирани територии с преобладаващ сграден фонд, проектиран и реализиран 

преди въведените през 1987 г. противоземетръсни норми, т.е. за по-ниски нива на 

сеизмичното натоварване. 

Съгласно нормативната карта от 1987 г. (Фиг. 1 ) 98% от територията 

на България може да бъде подложена на сеизмично въздействие с интензивност 

от 7-ма и по-висока степен, от които с интензивност от 7-ма степен - 51%, с 8-ма 

степен - 28%, с 9-та и по-висока степен - 19%. В тези райони попадат населени 

места с население около 6 340 000 души, представляващо 80% от населението на 

страната и могат да бъдат разрушени частично или напълно - 26% от сградния 

фонд. В райони с интензивност от 8-ма и 9-та степени по скалата на MSK-64 

попадат около 5 900 000 души, което е 74 % от населението на страната.  
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Фиг.1 Сеизмично райониране на България от 1987 г. 

През периода 2007-2009 г. бе проведено ново сеизмично райониране на 

България, което е в съответствие с ЕВРОКОД 8. Генерирани са карти на 

сеизмичния хазарт в максимално ускорение (g), за почвени условия тип А (според 

класификацията на ЕС8), за два периода на повторяемост 95 и 475 години. 

Установено е, че сеизмичната опасност на България (за двата периода на 

повторяемост) се определя главно от сеизмичните източници, идентифицирани на 

територията на страната и източник Вранча (Румъния). Предложени са 

нормативни карти за строителство на територията на България. Картата за период 

на повторяемост 475 години, предложена за нормативна, е представена на Фиг. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2 Предложение за нормативна карта за период на повторяемост 475 години в 

съответствие с ЕВРОКОД 8. 

Дефиниран е контур (Фиг.3), очертаващ териториите, за които 

доминиращо влияние върху хазарта имат междиннофокусните земетресения, 

генерирани в сеизмичен източник Вранча, Румъния. Получените резултати 

показват, че контурът отчитащ преобладаващото влияние на междиннофокусните 

земетресения може да бъде използван за разделяне на територията на страната на 

две области с различни нормативни спектри на реагиране. 
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Фиг.3 Територия с доминиращо влияние (над 50%, 75%, 80%, 85%) на 

междиннофокусни земетресения (Вранча, Румъния) 

Съгласно действащите разпоредби, в момента паралелно се прилагат 

нормите за проектиране и строителство съгласно сеизмичното райониране от 

1987 г. и последното сеизмично райониране в съответствие с ЕС 8. 

В Табл.1 са представени данни за най-силните земетресения, генерирани на 

територията на България през 20ти и началото на 21ви век. 

 

Дата 
Епицентрална 

зона 

Дълбочина 

на 

огнището 

[km] 

Магнитуд 
Максимална 

интензивност 

Радиус на областта с 

максимална 

интензивност – 

R[km] 

31.03.1901 Шабла 9 – 20 7,2 Х RX = 12   RIX = 36 

4.04.1904 Струма 12 – 18 7,1 ІХ – Х  RIX = 20 

4.04.1904 Струма 15– 22 7,8 Х RX = 18   RIX = 45  

31.03.1901 Калиакра –  7,1 -  -  

8.10.1905 Струма 16 – 25  6,4 VIII RVIII = 9 

15.02.1909 Ямбол 5,5 – 8 5,9 VIII RVIII = 3,5 

14.04.1913 Г.Оряховица 12 – 18 7,0 IX – X  RIX = 12 

14.04.1928 Чирпан 7,5 – 11 6,8 IX RIX =10 

18.04.1928 Поповица 13 – 19 7,0 IX – X  RIX = 12 

25.04.1928 Гълъбово 11 – 16 5,6 VIII RVIII = 15 

30.06.1956 Шабла 20 5,5 VII - 

3.11.1977 Велинград 8 5,3 VII - 

7.12.1986 Стражица 10 5,7 VII - VIII - 

22.05.2012 Перник 12 5.6 (MW) VIII RVII-VIII=12; RVII =14 

 

Таблица 1. Данни за най-силните земетресения, реализирани в България след 

1900 г. 

1.1.2. Мерки за намаляване на риска от земетресение 

Съвременните технически възможности за значително намаляване на 

риска от щети, в резултат на бедствия, наложиха реализирането на редица 

проекти в областта на прогнозирането, ранното предупреждение, оповестяването 

и мониторинга на бедствията, някои от тях изпълнени в партньорство с 

областните и общинските администрации. 

През периода 2010-2013 г. по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния-България е реализиран проект “Дунавска транс-
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гранична система за ранно оповестяване на земетресения” (DACEA) с водещи 

партньори Национален институт за научни изследвания по физика на Земята, 

Букурещ и Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, 

София. В резултат е изградена трансгранична система с основна задача ранно 

оповестяване на земетресения, генерирани в региона.  

Системата включва достатъчно гъста мрежа от станции, разположени 

около разпознатите в региона, сеизмични зони и алармени системи, инсталирани 

предимно в административни центрове. Осигурен е реалновременен пренос на 

регистрираните сеизмични въздействия, което дава възможност за бързо 

локализиране и оценка на силата на събитията и автоматизирано съставяне на 

карти на сътресяемост. Чрез използването на тази информация, става възможно 

установяване на уязвената територия и  моделиране на очакваните щети от 

реализираното земетресение. 

На територията на Северна България, Дунавската система за ранно 

оповестяване на земетресения включва 8 сеизмични станции и 8 алармени 

системи. Конфигурацията и оборудването им са представени на фиг. 4. 

Допълнително в София (в Националния институт по геофизика, геодезия и 

география) и в Букурещ (в Националния институт за научни изследвания по 

физика на Земята) са изградени центрове на системата за ранно оповестяване на 

земетресения. Осъществен е реалновременен трансфер на данни (чрез интернет) 

от станциите на мрежата към двата центъра. Всеки център е оборудван със 

сървър за анализ и съхранение на данни. В рамките на проекта е разработен 

специализиран софтуер за изготвяне на сеизмични сценарии. В основата му е 

съвместно събраната база данни за историческа и съвременна сеизмичност в 

транс-граничния регион. Резултантните карти на сътресяемост и моделните 

сценарии са предназначени за използване от звената за реагиране при кризи (за 

предприемането на бързи действия след разрушително земетресение), местните 

власти, медийно оповестяване и осведомяване на населението 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови сеизмични 

станции 

Сигнализиращи системи 

Транс-граничен регион 
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Оборудване на 
станциите 

Оборудване на алармените системи 

 

 

 

 

 

Фиг. 4 Конфигурация и оборудване на Дунавската система за ранно оповестяване 

на територията на България 

Освен изброените превантивни мероприятия, в частта по защитата от 

сеизмичната опасност трябва да се включат и следните дейности и мерки: 

 идентифициране и картиране на активните разломи и определяне на 

земетръсния им потенциал; 

 изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на 

страната. Развитие на автоматизираната система ASEC за експресна 

оценка на последствията от силни земетресения;  

 изследване, анализ и оценка на афтершоковите поредици след силни 

земетресения; 

 разполагане на полева апаратура след всяко силно земетресение в района 

му ; 

 провеждане на микросеизмично райониране за отговорни обекти; 

 категоризиране на територията на страната по отношение на сеизмичния 

риск; 

 предприемане на укрепителни мерки за опазването на разкрити, 

консервирани и реставрирани археологически структури, сгради и 

ансамбли с национално значение, трезори и хранилища за съхраняване на 

движими културни ценности от въздействието на рисковите фактори; 

 създаване на  експертни екипи за оценка на пораженията по сградния 

фонд; 

 мерки за осигуряване на пострадалото население с временни убежища, 

особено при неблагоприятни климатични условия.  

 подобряване състоянието на сградния фонд на предприятията с рискови 

производства; 
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 съобразяване на показателите за плътност и интензивност на застрояване 

с оценката на риска от земетресения;  

 недопускане на намалени (спрямо и без това малките) разстояния между 

сградите; 

 недопускане на преустройства в партерните етажи на съществуващи 

сгради, водещи до сериозно увеличение уязвимостта на конструкциите; 

 определяне на изисквания към степента на устойчивост на критичната 

инфраструктура на страната по отношение на сеизмично въздействие и 

контрол по нейното спазване;  

 приключване на техническата паспортизация на строежите в срок, като се 

акцентира върху степента на сеизмична осигуреност; 

 геозащитни и брегоукрепителни мероприятия;  

 стриктно спазване на принципите и изискванията на действащите 

нормативни актове за противоземетръсно осигуряване на сгради и 

инженерни съоръжения; 

 обследване на сеизмичната осигуреност на социално-значими обществени 

сгради (училища, болници и др.) и предприемане на мерки по усилването 

им при доказана необходимост; 

 разработване на сценарии за сеизмичната опасност на големи 

урбанизирани територии; 

 разработване на сценарии за последствията от силни земетресения за 

големи урбанизирани територии, с цел установяване на най-уязвимите 

места и допълнителни мерки при необходимост; 

 обучение и тренировки за правилно поведение преди, по време и след 

силни земетресения във всички степени на образование; 

 обучение и практическа подготовка на централните и териториалните 

органи на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението; 

 разработка, внедряване и поддръжка на ефективни системи за ранно 

предупреждение; 

 поддръжка и разширяване на международния обмен на информация и 

данни и научно-практическо сътрудничество със съседните държави и 

Европейските центрове; 

 създаване на фонд (с натрупване) за преодоляване на последствията от 

земетресения. 

 

1.2. Анализ на състоянието на защитата при наводнения 

Наводненията са често срещани природни бедствия на територията на 

Република България. Те нанасят огромни щети, тъй като засягат населени 

райони, промишлени територии, продуктивни земеделски земи и инженерна 

инфраструктура.  

Наводненията могат да бъдат: 
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  природни наводнения - причинени предимно от топене на ледове и 

снегове, при валежи или при образуване на запори от ледоход или замръзване; 

  техногенни наводнения - причинени от други влияния - при повреда на 

хидротехническо съоръжение, което може да доведе до авария или при 

предотвратяване на критични ситуации в хидротехническо съоръжение. 

 

Съгласно Закона за водите, постоянната защита  от вредното въздействие на 

водите включва:  

 изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други 

хидротехнически и защитни съоръжения; 

 създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и 

предупреждения; 

 регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или 

понижаване; 

 дейности за защита на водосборните басейни от водна ерозия; 

 поддържане проводимостта на речните легла; 

 изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения 

по морския бряг за защита от вълновото въздействие; 

 мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от 

природните наводнения, провеждани в съответствие с плановете за управление 

на риска от наводнения, и ликвидиране на потенциално опасни язовири, чието 

техническо състояние не позволява по-нататъшната им експлоатация; 

 поддържане на условията за корабоплаване по река Дунав. 

 

1.2.1. Анализ, оценка и картографиране на риска от наводнения 

Оценката и управлението на риска от наводнения за Република България са 

регламентирани с Европейската Директива за наводненията (ДН), която е в сила 

от 26.11.2007 г. и е транспонирана в националното законодателство с 

изменението на Закона за водите (ЗВ) през м. август 2010 г. В съответствие с 

установените норми, управлението на риска от наводнения се извършва на 

басейнов принцип и включва три основни етапа:  

 извършване на предварителна оценка на риска от наводнения; 

 изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и с риск от 

наводнения в срок до края на 2013 г.; 

 разработване на планове за управление на риска от наводнения в срок до 

края на 2015 г.   

 В изпълнение на чл. 187, ал. 2, т. 6 от ЗВ, през изминалия петгодишен 

период са разработени и утвърдени от министъра на околната среда и водите три 

методики относно оценка на риска от наводнения и критериите за значителните 

неблагоприятни последици и значителния потенциален риск, както следва: 

 Методика за предварителна оценка на риска от наводнения (юли 2011 

г.); 
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 Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и 

определяне на РЗПРН (януари 2013) г.; 

 Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения (април 2013) г.  

Въз основа на приетата през 2011 г. Методика за предварителна оценка на 

риска от наводнения, бе изготвена предварителна оценка, за територията на 

цялата страна, и бяха определени участъците със значителен потенциален риск от 

наводнения за всеки район за басейново управление. 

Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН)  бе изготвена на 

база събрана, лесно достъпна информация и данни за минали наводнения от 

общински администрации, други институции и исторически източници, която бе 

обработена и анализирана. С ПОРН бе извършен преглед наводнения и техните 

неблагоприятни последици, анализирана бе възможността за повторението им в 

бъдеще, направена бе оценка на възможните неблагоприятни последици на 

потенциалните бъдещи наводнения. 

В резултат, за цялата страната, бяха регистрирани общо 1903 минали 

наводнения, от които, съгласно определени национални критерии, съдържащи 

показатели за оценка в 4-те категории „Човешко здраве“, „Стопанска дейност“, 

„Околна среда“, „Културно наследство“, бяха идентифицирани 1028 значими 

минали и 573 значими потенциални бъдещи наводнения.  

Така определените територии със значими наводнения бяха обединени в 

райони със значителен потенциален риск от наводнения, след прилагане на 

утвърдената втора част от Методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6 от ЗВ - „Критерии и 

методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН”, чрез 

класифициране на риска в три степени: нисък, среден и висок въз основа на 

приети прагови стойности за отделните критерии – „Човешко здраве“, 

„Стопанска дейност“, „Околна среда“, „Културно наследство“. В резултат за 

райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) бяха приети 

само такива със степени на риск „висок” и „среден”.  

Определените РЗПРН за цялата страна са 116 с обща дължина 3 889 км, в 

т.ч. 11 района (морски наводнения) с дължина общо 267 км и река Дунав - 472 

км. РЗПРН обхващат територии на 453 населени места и 4 курортни образувания 

от 130 общини от общо 264 или 49 % от общините в страната в т.ч. и град София. 

За тези райони, като следваща стъпка в изпълнение на Директивата за 

наводненията, следва да бъдат изготвени детайлни карти на заплахата от 

наводнения, на база на които да бъде оценен риска по отношение на категориите 

„Човешко здраве“, „Стопанска дейност“, „Околна среда“, „Културно 

наследство“. 



 17 

 

Степента на засягане за всяко населено място ще бъде определена след 

изготвяне на картите на заплаха и на риск от наводнения за всеки РЗПРН.  

Картите на районите под заплаха от наводнения следва да покриват 

географските области, които могат да бъдат наводнени при различна вероятност 

за настъпване на наводнения, т.е. при сценарии, както следва: 

1. с малка вероятност за настъпване на наводнения (веднъж на 1000 

години, както и при непредвидими събития); 

2. със средна вероятност за настъпване на наводнения (веднъж на 100 

години); 

3. с висока вероятност за настъпване на наводнения, (веднъж на 20 

години), където е целесъобразно.  

 Картите на районите с риск от наводнения за всеки сценарий, ще показват 

неблагоприятните последици от наводнения, изразени чрез следните показатели: 

1. приблизителен брой засегнати жители; 

2. вид стопанска дейност в засегнатия район; 

3. инсталации по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на 

околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради 

авария в случай на наводнение и защитени зони по чл. 6 от Закона за 

биологичното разнообразие, за които съществува възможност да бъдат засегнати; 

4. други значителни източници на замърсяване, извън описаните в т. 3. 

 

1.2.2. Мерки за намаляване на риска от наводнения 

След разработване и приемане на картите на районите с риска от 

наводнения, като следващ етап в изпълнение на Директивата за наводнения, 

следва да бъдат разработени Планове за управление на риска от наводнения 

(ПУРН). В тях се предвижда да бъдат заложени програми от мерки, насочени към 
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предотвратяване, защита и подготвеност, включително прогнозиране на 

наводнения, изграждане на системи за ранно предупреждение, устойчиво 

земеползване, подобряване на ретензионните способности на териториите и др. 

Мерките за намаляване на риска от наводнения са част от превантивната 

дейност по смисъла на Закона за защита при бедствия. По приоритет те следва за 

бъдат залагани в годишните планове за изпълнение на Националната програма за 

защита при бедствия, както и да бъдат съобразени при разработване на Плановете 

за защита при бедствия на съответното ниво. (областно, общинско). За тази цел е 

предвидено в Програмата от мерки в ПУРН да се посочи и териториално-

административните единици, отговорници, срокове и необходими средства за 

тяхното изпълнение. 

Актуализирането на   Плановете за управление на риска от наводнения,  е 

предвидено да се осъществява   на всеки 6 години, като се отчита влиянието на 

изменението на климата (първа актуализация на ПОРН до края на 2018 г., 

картите до края на 2019 г. и ПУРН до края на 2021 г.). 

Във връзка с разработването на ПУРН, в най-близко време, се предвижда 

да бъдат изготвени „Каталог от цели и мерки за управление на риска от 

наводнения” и „Методика за оценка на разходите и ползите от предвидените в 

ПУРН мерки”. 

Основните мерки за намаляване на риска от наводнения, които следва да 

бъдат изпълнявани до приемането на ПУРН и биха залегнали в програмите за 

мерки, са следните: 

 поддържане проводимостта на речните легла, вкл. в 500-метровата зона 

след язовирите; 

 поддържане и експлоатация на диги, корекции на реки и дерета и други 

хидротехнически и защитни съоръжения, отводнителни системи и полета, 

отводнителни помпени станции (ОПС);  

 ежегодни пролетни и есенни технически прегледи на 

хидротехническите съоръжения, приключващи с изготвяне на протоколи, в които 

се набелязват ремонтните и инвестиционни работи за следващата година; 

 изготвяне на анализ на техническото състояние на всяка язовирна стена 

веднъж на три години; 

 изготвяне и проиграване на аварийни планове на язовирни райони и 

обособяване на аварийни складове, оборудвани с необходимите техника и 

материали; 

 изграждане на съвременни системи за оповестяване (в част от 

язовирните райони - яз. район „Искър” и яз. район „Кърджали”); 

 ликвидиране на потенциално опасни язовири, чието техническо 

състояние не позволява по-нататъшната им експлоатация. 

 изграждане и поддържане на дъждовна канализация; 

 изграждане на прагове и прегради пред входовете на сградите в 

застрашените ниски участъци на терена; 
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 плътно затваряне на съдовете в шахтите, в които се съхраняват 

замърсяващи материали и опасни отпадъци; 

 осигуряване на необходимите средства за защитни и спасителни 

дейности и за оказване на първа помощ, периодично проверяване на годността 

им и своевременната им подмяна; 

 осигуряване и поддържане в изправност на средствата за оповестяване; 

 поддържане на добра информираност на служителите и работниците в 

пристанищните терминали - всеки един от тях да е запознат с определените му 

задължения при извършването спасителните и защитни дейности и необходимия 

инструментариум; 

 провеждане на периодични тренировки за привеждане на терминалите 

в готовност за действия в условия на бедствие; 

 оптимизиране на организацията за провеждането на защитните и 

спасителни дейности на територията на общината (областта, обекта); 

 осигуряване на готовност за извършване на ремонтно-възстановителни 

работи на територията на общината (областта, обекта), при разрушения и 

повреди; 

 утвърждаване на реда за възобновяване на работата на територията на 

терминалите, ако дейността им е била прекратена. 

 

1.3. Анализ на състоянието на защитата при радиационна авария 

Радиоактивно замърсяване в страната би могло да се получи при: 

 авария в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни 

вещества в околната среда; 

 трансграничен пренос на радиоактивни вещества; 

 инциденти със сухопътни, плавателни и летателни транспортни средства 

(автомобили, ж.п. вагони, кораби, самолети), превозващи радиоактивни 

материали; 

 авария в други обекти с ядрени и радиоактивни материали. 

Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за 

населението се обуславят от следните фактори: 

 количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените в 

околното пространство радиоактивни вещества; 

 метеорологичните условия по време на аварията; 

 годишния сезон; 

 разстоянието до населените места; 

 характера на застрояването и плътността на заселването на населените 

места; 

 метеорологичните, хидрологичните и почвените характеристики на 

територията; 

 вида на земеделските култури; 

 водоснабдяването; 

 начина на изхранване на населението. 
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В резултат на изхвърляне на радионуклиди в околната среда при авария в 

ядрен реактор на АЕЦ “Козлодуй”, част от територията на страната може да бъде 

радиоактивно замърсена и може да се очаква замърсяване на хранителни 

продукти и фуражи в засегнатите райони. 

Непосредствено след аварията в японската АЕЦ Фукушима Дайичи, 

МААЕ прие план за преоценка на безопасността на всички централи по света.  

Българското правителство предприе спешни действия за преразглеждане 

готовността на АЕЦ “Козлодуй” за реакция при аварийни ситуации. По указания 

на АЯР и в съответствие с препоръчаните действия от WANO (Световната 

асоциация на ядрените оператори), централата разработи и изпълни до средата на 

юни 2011 г. “Програма за преглед и оценка на готовността на АЕЦ “Козлодуй” 

ЕАД за управление и намаляване на последствията от надпроектни аварии, 

външни и вътрешни въздействия”. В рамките на програмата се изпълниха голям 

обем извънредни проверки на работоспособността и се извърши оценка на 

техническото състояние на конструкциите, системите и компонентите, важни за 

безопасността, наличието и приложимостта на инструкции и процедури, както и 

готовността на персонала да действа в аварийни ситуации.  

Резултати от прегледа на дейностите по управлението на тежки аварии 

показа, че са регламентирани приложимите действия за възстановяване на 

контрола върху ядрените съоръжения, включително при комбинация от авария и 

природни бедствия.  

В аварийните планове на всички нива (национално, областно, общинско 

и обектово) е планирано използването на мобилни ресурси. В системата на МВР 

(службите за пожарна безопасност и защита на населението) са налични 28 броя 

мобилни лаборатории, които са разположени във всеки един от 28 региони, 

съгласно териториалното деление на страната. АЯР, МОСВ и МЗ разполагат с 

мобилни лаборатории, включително такива за измерване на целотелесна 

активност (МЗ). Операторът също разполага с мобилна лаборатория. Всички 

мобилни ресурси са включени в програмите за планиране и аварийно обучение и 

в провеждането на учения 

При авария в АЕЦ “Черна вода” в зависимост от конкретните 

метеорологични условия в момента на аварията на замърсяване може да се 

подложи различна част от територията на областите Силистра, Русе, Добрич и 

Варна. 

Разчетите за потенциално най-силно засегнатите части от територията на 

страната – а именно тези, намираща се точно на границата (т.е. на около 36 km от 

АЕЦ “Черна вода”) – показват, че може да се наложи прилагане на всички 

основни защитни мерки - (укриване, йодна профилактика, евакуация, 

селскостопански мерки по защита на добитъка и растенията. В случай на някои 

от по-леките аварии, би се наложило прилагането на отделни защитни мерки 

(йодна профилактика за критична група, селскостопански мерки по защита на 

добитъка и растенията). 

В случаите на инциденти с транспортни средства, превозващи 

радиоактивни материали, може да се стигне до външно и вътрешно облъчване на 

лица от населението и персонала, ликвидиращ последствията.  
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В случаите, когато ядрени материали и радиоактивни вещества са с 

неизвестен произход, се приема, че рискът е висок и активността на източника е 

максималната. В този случай се работи по отделна процедура.  

Ситуацията може да се усложни при наличието и на нерадиационни 

рискови фактори като пожар, експлозия, химически реагенти и други, които 

следва да се анализират и отчитат при реагирането. 

 

1.3.1. Мерки за предотвратяване или намаляване на 

последствията при радиационна авария 

В резултат на изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда при 

авария в ядрен реактор може да се стигне до радиоактивно замърсяване на част 

от територията на страната и до облъчване на лица от населението. 

За да се минимизират последиците от това е необходимо: 

 поддържане в непрекъснат режим на работа на системата за 

радиационен мониторинг; 

 поддържане на система за оповестяване при възникване на авария 

в АЕЦ или на друго място; 

 разработване на аварийни планове за потенциално опасни обекти, с 

цел създаване на организация за аварийно реагиране и поддържане на аварийна 

готовност; 

  поддържане на екипи за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи (СНАВР) в зоните за аварийно планиране. 

 периодично обучение на екипите за СНАВР чрез проиграване на 

аварийните планове; 

 усвояване на плановете от областните администрации, общините, 

юридическите лица (вкл.еднолични търговци) и населението от ЗНЗМ; 

 информиране на населението при радиационна авария. С решение 

№767/14.09.2012 г. на Министерския съвет е приет Външния авариен план на 

АЕЦ „Козлодуй”, който е съставна част от Националния план за защита при 

бедствия и който разписва подробно мерките за защита, силите и средствата за 

реагиране при радиационна авария. 

 

1.3.2. Мерки за защита на населението 

При авария в АЕЦ „Козлодуй” и АЕЦ „Черна вода”, както и при други 

случаи на трансграничен пренос на радиоактивни вещества, се предприемат 

следните специални мерки: 

 оповестява се населението в засегнатите области за аварията и се 

разясняват мерките и поведението му при радиоактивно замърсяване (чрез 

оперативния дежурен на ГД “Пожарна безопасност и защита на населенисто” – 

МВР и чрез средствата за масово осведомяване; 

 преминава се в режим на непрекъснато измерване от системите за 

радиационен контрол; 

 привеждат се в готовност силите на ЕСС в засегнатите области; 

 предприемане на неотложни защитни мерки – укриване на 
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населението, йодна профилактика и др.; 

 задействане на процедурата за спешна (екстрена), поизборна или 

обща евакуация на населението от зоната за аварийно планиране, въз основа на 

резултатите от прогнозните изчисления; 

 извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи и др. от 

съответните компетентни органи;  

 Осигурява се жизнената дейност на населението и добиване на 

практически умения в условията на радиоактивно замърсяване чрез: 

 лична деконтаминация и допълнителни изисквания към обществената 

и личната хигиена; 

 защита на дихателните органи и използване на защитни облекла; 

 укриване на населението; 

 използване на консервирани храни и и фуражи; 

 предпочитане на храни, произведени преди аварията; 

 преустановяване на лов, риболов и събиране на диворастящи гъби и 

плодове; 

 прилагане на специални методи за деконтаминация при неизбежно 

използване на замърсени хранителни суровини; 

 пренасяне на хранителните суровини и продукти и съхраняването им 

в затворени съдове и закрити помещения; 

 преминаване на специален режим на пречиствателните станции. 

 

1.4. Анализ на състоянието на защитата при промишлени аварии 

На територията на Република България към 31.12.2012 г. работят 77 

предприятия, класифицирани и регистрирани като „предприятия и/или 

съоръжения с висок рисков потенциал” и 91 предприятия като „предприятия 

и/или съоръжения с нисък рисков потенциал” от големи аварии с опасни 

вещества. Класификацията на тези обекти е извършена въз основа на критериите 

в приложение № 3 към глава седма, раздел I на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр.76 от 2012 г.), 

които транспонират Директива 96/82/ЕС, относно контрола на риска от големи 

аварии с опасни вещества. Това са предимно предприятия от химическата 

промишленост, производство и съхранение на взривни вещества и утилизация на 

боеприпаси, както и предприятия за нефтопреработка и търговия с петролни 

продукти, природен газ и пестициди/биоциди. 

Инциденти, свързани с използване на опасни химични вещества, биха 

могли да възникнат в резултат на: 

 технологични аварии във фирми, работещи с опасни химични вещества 

от фармацевтичната, химическата, металургичната и текстилната промишленост; 

 пропуски в контрола и организацията на дейностите в обекти, 

осъществяващи дейности по утилизация на боеприпаси и взривни вещества; 
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 превоз на опасни химични вещества, които при катастрофа създават 

условия за замърсяване на околната среда и са заплаха за живота и здравето на 

населението - аварията при с. Дебелец, обл. Велико Търново, където през 2011 г. 

се обърна цистерна, превозваща стирен, което предизвика екологична катастрофа 

и създаде опасност за населението в близост до мястото на инцидента; 

 прекъсване на преминаващи през страната продуктопроводи, 

нефтопроводи и газопроводи, които заедно с компресорните станции и подземно 

газово хранилище „Чирен”, собственост на „Бултрансгаз” ЕАД, са потенциални 

пожаро- и взривоопасни обекти; 

 разпиляване на пестициди и пробиви в стените на сгуроотвали и 

хвостохранилища в някои големи промишлени обекти; 

 нефтени разливи по река Дунав и в Черно море; 

 осъществяване на терористичен акт с разпръскване на опасни вещества. 

Потенциална опасност от възникване на големи аварии представляват 

хранилищата за нефтопродукти, втечнени и компресирани въглеводородни газове 

и компресорните станции за природен газ и други технологични газове, които 

могат да доведат до възникване на експлозии и пожари. 

Големите промишлени аварии често имат тежки последствия върху 

населението и околната среда, освен това, въздействието може да засегне 

територии отвъд националните граници. Това подчертава необходимостта от 

осигуряване на предприемането на подходящи превантивни действия за 

осигуряване на високо ниво на защита в Република България за населението и 

околната среда. Оценката на риска от големи аварии с опасни вещества и 

идентифицирането и прилагането на мерки за предотвратяване на големи аварии 

и ограничаването на последствията от тях, се извършва от операторите на тези 

предприятия и/или съоръжения. Изграждането и/или експлоатацията на 

предприятия с висок рисков потенциал е предмет на разрешително по чл. 104, ал. 

1 от Закона за опазване на околната среда, издавано от министъра на околната 

среда и водите, след съгласуване със съответните компетентни органи (МВР, ИА 

„ГИТ” и общините, на чиято територия са разположени обектите), въз основа на 

мерките, разработени от операторите в доклада за безопасност и аварийния план 

на предприятието. Рискът от големи аварии би могъл да се увеличи и поради 

вероятността от природни бедствия, на територията, на която са разположени 

промишлените предприятия, както и при транспорта на опасни вещества чрез 

сухоземен, воден или въздушен транспорт. Това се разглежда от операторите при 

оценката на опасностите от големи аварии и разглеждането на възможните 

сценарии за възникване на големи аварии. 

Операторите на предприятия и съоръжения, класифицирани в „нисък 

рисков потенциал” разработват политика за предотвратяване на големи аварии и 

мерки за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност. Обектите подлежат на 

ежегоден контрол и комплексни проверки от страна на отговорните институции 
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по отношение на изпълнение на управленските, организационните и 

техническите мерки за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност, насочени 

към предотвратяване на големи аварии и ограничаването на последствията от 

тях. 

 

1.5. Анализ на състоянието на защитата при свлачища 

Свлачищата, като част от общите геодинамични процеси, са 

гравитационни процеси, свързани с нарушаване на устойчивостта на 

естествените склонове и откоси и придвижване на земни маси по различно 

дълбоки повърхнини. Те са опасни геоложки процеси, които се развиват в 

наклонени терени – речно-долинни склонове, морски брегове, хълмисти 

територии, периферии на плата, предпланински и планински възвишения. 

Главните фактори, които допринасят за възникване и/или активизиране на 

свлачищните процеси, са следните: 

1. Природни фактори: 

 неблагоприятни геоложки условия - неблагоприятни наклони на 

пластовете, наличие на слаби глинести слоеве, слаби прослойки и системи 

пукнатини, чиито състояние и физико-механични свойства се влошават при 

взаимодействие с повърхностни и подземни води; 

 съвременни тектонски и сеизмични процеси – нагъване, наклоняване, 

разкъсване и разместване на земните пластове, формиране на разломни зони, 

земетресения и др.  

 интензивност на валежите, която оказва влияние върху режима на 

повърхностните и подземните води; 

 съвременни и древни геоложки процеси, водещи до влошаване на 

инженерногеоложките условия в масива - морска абразия, щормови вълнения, 

ерозия и изветрителните процеси, древни свлачищни процеси и др., които 

обуславят развитието на съвременни свлачищно-абразионни и свлачищно-

ерозионни процеси. 

2. Техногенни фактори: 

 състояние на водоснабдителните и канализационни мрежи и 

експлоатацията в потенциално опасни райони, водеща до чести аварии и течове; 

 липса на канализация при осигурено водоснабдяване – строителство на 

нерегламентирани попивни ями и др.; 

 неправилно отвеждане на повърхностния отток; 

 недостатъчна поддръжка на изградените отводнителни, дренажни, 

противосвлачищни, водопонизителни и противоабразионни съоръжения; 

 изработване на устройствени планове без съобразяване с геоложките 

условия и общата устойчивост на терените и нерегламентирано строителство; 

 вертикална планировка на терени, несъобразена с общата им 

устойчивост – дълбоки строителни изкопи и насипи при изграждане на сгради и 

линейни съоръжения без необходимите геоложки данни или несъобразени с тях;  

 добив на полезни изкопаеми и инертни материали; 

 претоварване на склоновете от строителство на сгради и съоръжения, 
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несъобразено с общата устойчивост на терените; 

 динамични въздействия и др. 

Обикновено действат едновременно по няколко фактори, чието 

разграничаване е трудно. 

Свлачищата са природно или техногенно явление с опасни последици за 

обществото. На територията на страната са регистрирани разнообразни по тип, 

механизъм, активност и обхват свлачища, активизирането на които може да  

доведе до бедствени ситуации, които да застрашат живота и здравето на хората, 

сигурността на обитаване на населени места и курортни комплекси.  

Свлачищните процеси не са равномерно разпределени по цялата територия 

на страната. Те са концентрирани в отделни области, характерни със специфични 

геоложки и тектонски строеж и са обособени в няколко свлачищни района.  

В България са обособени следните свлачищни райони: 

 Черноморски свлачищен район 

 Дунавски свлачищен район 

 Предбалкански свлачищен район 

 Подбалкански свлачищен район 

 Софийски свлачищен район 

 Югозападен свлачищен район 

 Родопски свлачищен район 

Най-големият район е Черноморският свлачищен район, в който размерите 

на свлачищата са от порядъка на километри, а дълбочините на хлъзгане достигат 

до над 50-60 m. (една от основните причини за възникването им е морската 

абразия). 

Втори по големина е Дунавският свлачищен райони, където свлачищата са 

привързани към високия Дунавски бряг (една от основните причини за 

възникването им е речната ерозия). 

Предбалканският свлачищен район е с висока съвременна активност. 

В Подбалканския свлачищния район свлачищата са локализирани в 

оградните склонове на котловините. 

Софийският свлачищен район е развит предимно по периферията на 

котловината. 

В Югозападния свлачищен район свлачищата са развити по оградните 

склонове на неогенските басейни. 

За Родопския свлачищен район има сериозни основания да се счита, че 

големите свлачища са резултат от съвременни орогенни (планинообразуващи) 

процеси.    

 Териториалното разпределение на свлачищата, както и засегнатото и 

застрашеното население, са представени в таблица 2. 
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Свлачищни 

райони 

Брой 

свлачища 

Засегнато 

население 

Дунавски район 474 115 025 

Предбалкански 

район 520 161 653 

Подбалкански 

район 103 29 771 

Черноморски 

район 250 61 394 

Софийски район 60 13 029 

Родопски район 160 53 882 

Югозападен район 188 94 446 

Общо 1755 529 200 

 

Таблица 2 Териториално разпределение на свлачищата в България по свлачищни 

райони 

Данните показват, че най-голяма е концентрацията на свлачища в 

Предбалканския и Дунавския райони, както и че в тези райони и делът на 

засегнатото население е най-голям. 

Регистрираните свлачищни райони в страната към 31.03.2013 г. са 1 755 б с 

обща площ около 209 000 дка, както следва: 

 300 свлачища, регистрирани от „Геозащита” ЕООД – Варна в областите 

Добрич, Шумен, Варна, Бургас и Сливен; 

 1009 свлачища, регистрирани от „Геозащита” ЕООД – Плевен в 

областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, 

Русе, Силистра и Търговище; 

 446 свлачища, регистрирани от „Геозащита” ЕООД – Перник в 

областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, 

Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали. 

Активните свлачища на територията на страната са 708 със засегната площ 

около 59 000 дка. През 2011 г. и 2012 г. са регистрирани 110 нововъзникнали 

свлачища, а от началото на 2013 г. до 31.03.2013 г. – 20. 

Най-активните свлачища се намират в населени места и застрашават 

живота и здравето на хората и техническата инфраструктура. По експертна 

оценка около една трета от населението на България е засегнато и застрашено от 

свлачищни процеси. От регистрираните 1755 свлачища, 782 засягат жилищни 
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сгради, 752 - улици, 696 - вилни сгради, 659 - ВиК инфраструктура, и 426 засягат 

пътища и друга техническа инфраструктура. 

 Териториалното разпределение на свлачищата по райони на планиране е 

представено на следната таблица 3. 

  

Райони 
Брой 

свлачища 

Относителен 

дял 

СЗР 504 28,8% 

СЦР 441 25,2% 

СИР 267 15,1% 

ЮИР 97 5,5% 

ЮЦР 160 9,1% 

ЮЗР 286 16,3% 

Общо 1755 100% 

 

 

Таблица 3. Териториалното разпределение на свлачищата по райони на 

планиране 

 
Фиг. 5. Териториално разпределение на свлачищата по райони за планиране 

 

 Териториалното разпределение по райони показва най-голяма 

концентрация на свлачищата в СЗР и СЦР. Обяснението за това е големия брой 
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на свлачищата по поречието на р. Дунав. Най-малка концентрация на свлачища 

се наблюдава в ЮИР и ЮЦР, тъй като в областите Ямбол и Стара Загора няма 

регистрирани свлачища. 

Териториалното разпределение на свлачищата по области е представено в 

таблица 4. 

Области 
Брой 

свлачища 

Видин 72 

Враца 97 

Ловеч 82 

Монтана  72 

Плевен 181 

Велико 

Търново 237 

Габрово 157 

Разград 0 

Русе 26 

Силистра 21 

Варна 131 

Добрич 55 

Търговище 64 

Шумен 17 

Бургас 65 

Сливен 32 

Стара Загора 0 

Ямбол 0 

Кърджали 40 

Пазарджик 10 

Пловдив 31 

Смолян 78 

Хасково 1 

Благоевград 58 

Кюстендил 34 
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Области 
Брой 

свлачища 

Перник 80 

София-област 54 

София-град 60 

Общо 1755 

 

Таблица 4. Териториално разпределение на свлачищата по области 

 Анализът показва, че най-голяма е концентрацията на свлачища в 

областите от СЦР и СЗР – ВеликоТърново, Плевен, Габрово, Враца и Ловеч. 

Голяма концентрация на свлачища се наблюдава и във Варненска област (по 

Черноморското крайбрежие). Липсват регистрирани свлачища в Разградска, 

Ямболска и Старозагорска област. 

 Концентрацията на проявени свлачища по общини е представено на фиг. 6. 

 

 Фиг. 6. Териториално разпределение на свлачищата по общини 

Най-голяма концентрация на свлачища се наблюдава в общините по 

Черноморското крайбрежие – Варна, Балчик, Несебър, Аксаково, по Дунавския 

бряг – Оряхово, Гулянци, Свищов, Никопол, Долна Митрополия и Предбалкана – 

Велико Търново, Ловеч, Габрово, Златарица, Трявна. Голям брой свлачища има и 
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в отделни общини от Югозападния свлачищен регион като напр. Перник и 

Родопския свлачищен регион – Смолян. На територията на 109 общини (41,3% от 

всички общини в страната) няма регистрирани свлачища.  

 Геозащитните мерките и дейности за ограничаване на свлачищата, 

ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по 

Черноморското крайбрежие и за предотвратяване на аварии и щети, както и 

дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони в 

Република България се осъществяват от Министерството на регионалното 

развитие чрез държавните дружества за геозащита. 

Геозащитните дружества („Геозащита” Варна ЕООД, „Геозащита 

Плевен” ЕООД и „Геозащита” Перник ЕООД) са еднолични търговски дружества 

със 100 % държавно участие с принципал Министерство на регионалното 

развитие, правоприемници на създадените през 1972 г. със заповед на 

председателя на Комитета по архитектура и благоустройство при Министерски 

съвет провосвлачищни станции. Дружествата извършват специфични геозащитни 

дейности на територията на цялата страна, разпределени на териториален 

принцип, както следва: 

 “Геозащита” ЕООД – Варна извършва режимни изследвания, отчита 

състоянието на геозащитните обекти и проявлението на активизирани свлачища, 

дава заключения и препоръки по прилагане на нормативната база за 

геозащитната дейност на териториите на областите: Добрич, Шумен, Варна, 

Бургас, Сливен, и Ямбол. 

 “Геозащита” ЕООД – Плевен извършва режимни изследвания, отчита 

състоянието на геозащитните обекти и проявлението на активизирани свлачища, 

дава заключения и препоръки по прилагане на нормативната база за 

геозащитната дейност на териториите на областите: Видин, Монтана, Враца, 

Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Търговище. 

 “Геозащита” ЕООД – Перник извършва режимни изследвания, отчита 

състоянието на геозащитните обекти и проявлението на активизирани свлачища, 

дава заключения и препоръки по прилагане на нормативната база за 

геозащитната дейност на териториите на областите: Софийска, София-град, 

Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, 

Хасково и Стара Загора.   

Основната цел на геозащитните мерки и дейности е опазване живота и 

здравето на хората, намаляване на последствията от разрушителните въздействия 

на абразията, ерозията и свлачищата върху материалните фондове, историческото 

и културно наследство, осигуряване нормално функциониране на транспортни и 

други комуникации и защита на околната среда. 

 

1.6. Анализ на защитата при голям пожар 

1.6.1. Анализ и оценка на риска 

Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във времето и 

пространството, характеризиращо се с отделяне на дим и топлина. 
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За периода 2009 г. – 2012 г. на територията на страната са възникнали 

142 072 броя пожари. От тях 36 317 са с материални загуби и 105 755 броя са 

пожари без материални загуби. Разпределението им по години е дадено на 

фигура 7. 

 

 
 

Фиг. 7. Статистически данни за възникнали пожари по години. 

 

От графиката е видно, че за този период има тенденция към увеличаване на 

пожарите, както на тези с материални, така и на тези без материални загуби. 

Впечатление прави, че процентното увеличение на пожарите без загуби е в пъти 

по-голямо от пожарите със загуби. Това се дължи на големия брой пожари, 

възникнали в сухи треви и стърнища. 

Релефните дадености на страната ни са такива, че част от територията е с 

преобладаващ планинско - горист характер, като особено критични са 

планинските масиви Странджа-Сакар, Рило-Родопския масив, Средна гора и 

южните части на Стара планина, където преобладават горски насаждения от 

първа и втора степен на пожарна опасност и където се създават предпоставки за 

възникване на големи горски пожари. От пожарна гледна точка проблемни са 

областите Стара Загора, Хасково, Бургас, Пазарджик Благоевград, София, 

Пловдив, Ямбол и др., където през последните години са възникнали най-голям 

брой пожари, прераснали в бедствия. Същите са се развили на големи площи и са 

довели до нанасянето на големи щети.  

Пожарите възникнали в горските масиви, сухите треви и храсти, в лесо – 

непригодните площи са сериозен екологичен, социален, икономически и 
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стопански проблем. Ликвидирането на подобен клас пожари е свързано с 

изразходване на много финансови средства. Една немалка част тези пожари (в 

сухите треви) са повторяеми, което означава, че възникват на сходни места всяка 

година.  

В борбата с горските пожари трудностите произлизат от следните факти: 

 те възникват на трудно достъпни места; 

 разпространяват се с висока скорост; 

 обхващат голяма площ; 

 изискват голям ресурс от хора и техника за ликвидиране. 

Опитът през последните години показа, че за погасяването на възникналите 

горски пожари е било необходимо използването не само на жива сила и наземна 

техника. Доказана беше необходимостта от използване на специализирани 

въздухоплавателни средства за гасене на големите пожари в горските масиви. 

Примери за това са използваните през последните години летателни средства на 

МО както следва: за 2010 г. – 4 бр.; за 2011 г. – 9 бр.; за 2012 г. – 46 бр. 

Тъй като страната ни към момента не разполага с въздухоплавателни 

средства, специализирани за борба с големи пожари в горските масиви, в случай 

на заплаха от възникване на такива пожари е разработена „Процедура за искане и 

приемане на модул за гасене на горски пожари с използването на 

въздухоплавателни средства чрез общностния механизъм за Гражданска защита 

на Европейския съюз и други държави”, рег. № І 25867/12.08.2010 г. От особена 

важност при овладяването на такива пожари са: 

 своевременното информиране за възникването и предприемането на 

ефективни действия за локализирането на малките пожари;  

 анализ на получената информация и прогнозиране развитието на пожара 

с цел предприемане на своевременни мерки за запазване живота и здравето на 

хората. 

За минимизиране на щетите от бедствия, породени от големи пожари, е 

необходимо бързо съсредоточаване на сили и средства на Единната спасителна 

система за организиране и извършване на евакуация на всички застрашени хора и 

бързото ограничаване на разпространението на пожара. 

Пожари могат да възникнат и в обекти от националното стопанство, които 

да доведат до бедствена ситуация. Голям риск за живота и здравето на хората 

крият пожарите в енергетиката (АЕЦ), в химическата и нефтопреработвателната 

промишленост, пожари в транспортни средства, транспортиращи големи 

количества леснозапалими и горими вещества и материали. С риск за възникване 

на такива произшествия от техногенен характер са областите Враца, Русе, Варна, 

Бургас, Стара Загора, Пловдив, София, и др. При възникване на такива 

произшествия е възможно пожара да се развие на голяма площ и аварията с 

техногенен характер да прерасне в катастрофа. 

Възникването на пожари в обекти от националното стопанство може да 

доведе до заплаха за живота и здравето на голям брой хора, значителни 

материални щети и замърсяване на околната среда. Голяма част от обектите, 

рискови за възникване на пожари са изградени в столицата и големите областни 
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центрове, където живеят около две трети от населението на България. В най-

голямата си част жертвите и пострадалите при пожари попадат именно в този 

клас. За периода 2009 г. – 2012 г. са загинали 444 човека и са пострадали 1280. 

 

Разпределението им по години е показано на фигура 8. 

 

 
Фиг. 8 Разпределение на жертвите и пострадалите от пожари по години 

 

Пожарите, които възникват на територията на агломерационните ареали 

нанасят поражения не само върху инфраструктурата, но нанасят и материални 

щети на регионалната и местната икономика. Като най-съществена загуба са 

човешките жертви и разрушаването на съществуващата градска среда. Освен 

това в много райони съществува риск от огромни щети в резултат на пожари 

поради амортизирани жилищни, обществени и сгради с производствен или 

търговски характер. Това създава опасност не само за живота и имуществото на 

населението, но може да предизвика и замърсяване на околната среда и 

влошаване качеството на градската среда. Следователно, ключово значение за 

интегрираното устойчиво градско развитие има осигуряването на пожарна 

безопасност на всички обекти на територията на агломерационните ареали. 

Осигуряването на оптимално ниво на ефикасност и ефективност на 

структурните звена на ГДПБЗН-МВР в градските зони и техните ареали е 

свързано с модернизацията на пожарните и спасителни автомобили, оборудване 

(за гасене на пожари и спасителна дейност) и лични предпазни средства за 

състава. Тя е необходима предпоставка за осигуряване на устойчиво градско 

развитие за повишаване привлекателността на градските ареали, подобряване на 

жизнената среда за населението в него и напълно кореспондира с целите на 

Териториалния дневен ред на EС 2020 (2011). 

 

1.6.2. Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от пожари 

За горски масиви 
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 изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в 

горските територии на страната; 

 изработване на карти, класифициращи горските територии по степен на 

пожарна опасност; 

 своевременно и цялостно изпълнение на предвидените 

противопожарните мероприятия в горските територии, независимо от тяхната 

собственост;  

 организиране на ефективно взаимодействие между структурите на 

МЗХ и ИАГ с други институции за осъществяване на дейностите по намаляване 

на предпоставките за възникване на пожари в горските територии; 

 създаване на условия и провеждане на успешно пожарогасене на 

възникнали пожари; 

 изграждане на специализирана автоматична система за контрол и 

откриване на пожари в горските територии. 

За земеделски масиви 

 изследване, анализ и оценка на риска от големи пожари в земеделските 

площи, засети със зърнено-житни култури, маслодайни и влакнодайни култури 

на територията на страната; 

 изработване на карти, класифициращи земеделските масиви според 

степента на пожарна опасност; 

 създаване на организация по осъществяването на мероприятия за 

обезопасяване на земеделските масиви и по взаимодействието на органите на 

КТИ при МЗХ с други институции за предприемане на конкретни мерки, целящи 

намаляване на предпоставките от възникване на пожари. 

 създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене на 

възникнали пожари. 

 

1.6.3 Готовност за реагиране при големи пожари 

ГДПБЗН–МВР има създаден „Модул за гасене на горски пожари” (GFFF). 

Дирекцията разполага с 2466 единици от отделни видове техника, необходими за 

изпълнение в пълен обем на възложените със ЗМВР и Закона за защита при 

бедствия дейности.  

 

1.7. Анализ на защитата при опасни и особено опасни метеорологични 

явления 

1.7.1. Засушаване 

Засушаването е следствие от глобалните промени на климата и по-конкретно 

намаляване на валежите за дълъг период от време на определена територия. 

Засушаването е много силно изразено, когато е в комбинация с метеорологични 

елементи като високи температури, силни ветрове и ниска относителна влажност 

на въздуха. 

В зависимост от причините, които го пораждат и последиците от него, 

засушаването бива метеорологично, хидроложко, селскостопанско и социално- 
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икономическо. Обща причина за всички типове засушаване са недостатъчните 

валежи. 

Последиците от засушаването зависят от времето на проява (сезона, 

дъждовните периоди, фазите на развитие на земеделските култури). Всяко едно, 

през годините на проява, е с уникални характеристики и последици за 

земеделието и хората. 

Уязвимостта към засушаване се определя от фактори като демографски 

характеристики на населението, развитие на технологиите, водоползване, 

земеползване, икономическо и културно развитие, политиката на страната. 

При настъпване на засушаване на територията на България, съществува 

риск климатът на страната да се превърне в сух и да окаже негативно влияние 

върху производството на храни. През последните години зачестиха проявите на 

засушаване основно през пролетно-летния период, а през 2011 г. и 2012 г. и в 

началото на есента. 

Затоплянето и засушаването за Северна България се задълбочават в посока 

от изток на запад. Най-слабо е в Добруджа и Лудогорието, а най-изявено - в най-

западните части на Дунавската равнина. Най-голяма опасност от засушаване и 

деградация на земите и фитоекосистемите в тях има на територията на 

Горнотракийската низина и долното поречие на р. Струма и по северозападното 

поречие на р. Дунав.  

Засушаванията в страната, според сезона на проява, се отличават с някои 

особености: 

Пролетна суша - характеризира се със средни температури, ниска влажност 

и силни ветрове, което влошава условията за сеитба, поникване и нормално 

начално развитие на културите. Забавянето на поникването влошава  условията 

на развитие на агроекосистемите през целия вегетационен период. При такива 

условия рязко нараства популацията на редица вредители, които нанасят 

допълнителни щети. Пролетните засушавания са особено характерни за 

Северозападна България и Черноморското крайбрежие. 

Летни суши - характеризират се с високи температури, ниска влажност на 

въздуха и интензивно сумарно изпарение (физическо и транспирация). Това са 

типични почвено-атмосферни засушавания, особено когато продуктивната 

почвена влага започва рязко да спада под 70% от пределната полска влагоемност. 

Растенията увяхват, спират растежа си, пожълтяват и изсъхват, когато 

засушаването е съчетано със суховей. Интензивните летни засушавания са най-

продължителни по Черноморското крайбрежие и в Горнотракийската низина.  

Есенна суша - отразява се неблагоприятно върху провеждането на 

почвените обработки, сеитбата и поникването на есенните култури, които 

навлизат в зимен покой недостатъчно развити и закалени и често страдат от 

ниските температури. Тези засушавания са характерни за Черноморското 

крайбрежие, Североизточна България, Горнотракийската низина. 

Отделните типове засушавания са взаимносвързани, особено почвеното и 

атмосферното засушаване.  
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По отношение готовността на страната да посрещне голяма суша, следва да 

се отбележи, че почти половината от територията на България е застрашена от 

воден режим. 

Нивото на подземните води е ниско. В дългосрочен план това може да 

означава допълнително обезлюдяване на най-засегнатите от засушаване области 

в България, намаляване на биоразнообразието и понижаване качеството на 

живот. 

В страната има изградена мрежа от големи язовири и водоеми, които се 

използват за добив на електроенергия, за водоснабдяване – питейно, промишлено 

и за напояване на земеделските земи. Голяма част от изградените напоителни 

системи, захранвани с поливна вода от язовирите, са разграбени и унищожени, 

което пречи за по-пълното използване на водните ресурси. Наложително е да 

бъдат създавани условия за тяхното възстановяване. 

Поливният режим в различните части на страната следва да се управлява 

въз основа на местни данни за еталонната евапотранспирация или друг 

климатичен фактор. 

 

1.7.2. Обилни снеговалижи, снежни бури, заледявания 

Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата страна и могат 

да доведат до разрушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата 

и заплаха за живота на хората. 

Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места, 

където възпрепятстват, а често и блокират напълно всички видове транспорт за 

различни периоди от време. Сериозен проблем през зимата са обилните 

снеговалежи, съпроводени със силни ветрове. В резултат на тях се образуват 

снегонавявания, които блокират транспортната инфраструктура на страната.  

Ниските температури са причина за обледяването на електропроводите и 

други открити комуникационни линии.  

Електропреносната мрежа в Р. България е проектирана да издържа на 

въздействието на следните максимални стойности на климатичните фактори: 

 максимална скорост на вятъра - до 35 м/сек (126 км/час); 

 дебелина на ледената обвивка при заледен проводник - до 40 мм; 

 минимална температура на въздуха – -30˚С; 

 максимална температура на въздуха - +40˚С. 

Комбинацията от няколко климатични фактора със стойности над 

оразмерителните, представлява бедствена ситуация, като осигуреността 

(повторяемостта на бедствените събития) на електропреносната мрежа според 

нивото на напрежение е различна - за ниво на напрежение 110 и 220 кV – 10 

години , а за 400 кV – 15 години. 

За експлоатацията на електропроводи високо напрежение екстремална е 

комбинацията между обледеняване на проводниците и силен вятър. 

Обледяването се наблюдава при първоначален валеж от дъжд и температура от 0 

до -5˚С с последващо рязко падане на температурата на околната среда и 

преминаване на валежа от дъжд в сняг. Протичащ по този начин, процесът 

предполага замръзване на водните капки по диаметъра на проводника и 
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„полепване” впоследствие на снега върху мократа и студена основа. Образувания 

допълнителен товар върху фазовите проводници в съчетание със силен и 

поривист вятър довежда до претоварвания на елементите на ВЛ (стълбове, 

проводници и мълниезащитни въжета) над оразмерителните и аварирането им. 

При такива случай е възможно и каскадно развитие на аварията, а именно 

авариране на повече от един стълб в рамките на едно опъвателно поле. 

Опасно явление е и междуфазното късо съединение на електропроводите 

ВН. При поява на такова явление съществува опасност от прекъсване на 

проводник в междустълбие и евентуална авария на стълб от електропровода. 

Екстремно ниските температури (от порядъка до -30˚С) и обилните 

снеговалежи принципно не оказват влияние върху нормалната работата на 

съоръженията. При евентуална аварийна ситуация ще е затруднен достъпът и 

работата на аварийните групи, а това би увеличило аварийния престой на 

съответния електропровод. 

Проблем при експлоатацията на електропреносната мрежа оказват и 

екстремално високите температури (над +40˚С), които водят до увеличаване на 

провесите на фазовите проводници на въздушните линии над предварително 

разчетените.  

Обилните снеговалежи, снежните бури и заледявания оказват влияние и 

върху експлоатацията на общинската и републиканска пътна мрежа на 

територията на цялата страна. 

Основните дейности по зимно поддържане на пътната мрежа включват 

подготвителни работи, снегозащита, снегопочистване и обезопасяване на 

пътищата против хлъзгане и се извършват от Агенция "Пътна инфраструктура" 

за републиканските пътища извън границите на урбанизираните територии и 

платната за движение на републиканските пътища в границите на селата и 

селищните образувания, и от съответните общини за общинските пътища; 

тротоарите, подземните съоръжения, велосипедните алеи, паркингите, 

пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване извън платното 

(платната) за движение на републиканските пътища в границите на селата и 

селищните образувания; републиканските пътища в границите на градовете. 

Дейностите по зимно поддържане се изпълняват в съответствие с 

разработени планове за зимно поддържане, които включват необходимата 

информация, гарантираща експлоатацията на пътищата при зимни условия. 

За справяне при възникване на бедствена ситуация се разработва 

оперативен план за действия при утежнени зимни условия. Същият се съставя от 

Областното пътно управление, съвместно с фирмите, ангажирани със зимното 

поддържане, съгласувано с органите на пътната полиция и областните дирекции 

на ГД ПБЗН и съответния областен управител. Същият действа при обявено 

бедствено положение в дадена област и/или община.  

      Мерките за предотвратяване на негативните въздействия при обилни 

снеговалижи, снежни бури и заледявания са следните: 

 при разработване на проекти за строителството на нови или ремонта на 

съществуващи електропроводи ВН да се завишават изходните оразмерителните 

условия, което води до повишаване на сигурността на съответното съоръжение; 
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 поддържане на трасетата на електропроводите от преносната мрежа в 

добро противопожарно състояние – почистване на храсти, изрязване на единично 

прорасли дървета, поддържане на подходи и пътища и др.; 

 осъществяване на текущо поддържане на елементите на 

електропреносната мрежа; 

 ремонт и подмяна на елементите на електропреносната мрежа при 

изтичане на амортизационния им срок или при аврарийни ситуации; 

 поддържане на специална механизация и специализирани инструменти и 

съоръжения за работа по преносната мрежа; 

 поддържане на авариен резерв от материали – проводници, 

мълниезащитни въжета, арматури и др., необходими за отстраняване на аварийни 

ситуации;  

 снегозащита на пътищата – изграждане и монтиране на снегозащитни 

устройства - постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги и други) и 

временни (огради от преносими инвентарни щитове); 

 подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия - изкърпване 

на дупки, окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на 

материали и други предмети в обхвата на пътя; 

 осъществяване на двадесет и четири часови дежурства за състоянието на 

републиканските пътища и постоянно следене на метеорологичната обстановка, с 

цел предотвратяване на вероятни изненади; 

 поддържане на авариен резерв от минерални материали и химически 

вещества за обезопасяване на пътищата против хлъзгане 

 

1.7.3. Градушки 

Като атмосферно явление градушките причиняват чувствителни загуби на 

аграрното производство. Едновременно с това нанасят големи материални щети 

на сградния фонд и на стопанските постройки, а нерядко водят и до човешки 

жертви. Най-опасни са градовите щормове, при които щетите, нанесени на 

селскостопанските култури на полето възлизат от 50 до 100%. Градобитията, в 

техните екстремни проявления, като отделни или серия от щормове и като 

акумулирани в един сезон събития, имат бедствен характер и могат да повлияят 

съществено на икономическите резултати от селското стопанство и от там и на 

националната икономика. Средногодишно щетите възлизат на около 100 милиона 

лева, а понякога достигат и до 200 милиона лева. 

Според времето на проявление на градобитията, на най-голям риск са 

изложени тютюна, зеленчуците, овощните насаждения, лозята, житните и др. 

култури. 

Проучванията на Института по хидрометеорология към БАН показват, че в 

България като най-уязвими от градобития се очертават следните области: 

Видинска, Габровска, Пловдивска, Кюстендилска, Ловешка, Плевенска, 

Пазарджишка, Старозагорска, Сливенска, Монтанска и Врачанска. 

Изводи: 
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 големите загуби, които градушките причиняват в селското стопанство 

дават основание същите да бъдат причислени към особено опасните природни 

явления; 

 характерът и последствията от градушките изискват провеждане на 

превантивна работа за недопускане и намаляване на вредното им въздействие и 

използване на всички способи и средства за защита на селското стопанство от 

тях. 

Мерки за предотвратяване или намаляване на риска 

 планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие 

между органите за управление и силите за провеждане на мероприятията по 

защита от градушки; 

 провеждане на мероприятия за усвояване на плановете за защита при 

бедствия; 

 поддържане в готовност на постоянно дежурство системата за 

оповестяване и информация за актуалната обстановка; 

 осигуряване на финансови и материални средства за комплектоване, 

обучение и поддържане в постоянна готовност на органите за управление и 

силите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките”; 

 повишаване ефективността на системата при провеждане на активни 

въздействия върху градовите процеси и други неблагоприятни атмосферни 

явления; 

 ефективно използване на наличната радиолокационна система за 

осигуряване на навременна информация; 

 активно въздействие върху атмосферните процеси с цел изкуствено 

увеличаване и преразпределяне на валежите за стимулиране изваляванията през 

летния и есенния период, повишаване на добивите и запасите от влага в почвата. 

 разширяване на защитаваните територии на юг от град Сливен и 

осигуряване на противоградова защита на Хасковска и Ямболска области, и 

община Карнобат. 

 

1.8. Анализ и оценка на риска от геомагнитни бури 

1.8.1 Геомагнитни бури 

Геомагнитните бури и екстремното космическо време са реалистична 

заплаха за електрическите мрежи, телекомуникационните системи и глобалните 

мрежи за спътникова навигация. Осведомеността на индустрията за геомагнитни 

бури е нараснала в последно време, но точната оценка на риска е все още в 

начален стадий за почти всички уязвими сектори. 

Геомагнитните бури представляват големи и резки смущения в стойностите 

на елементите на земното магнитно поле, причинени от взаимодействието му със 

свръхзвуковият поток от плазма, изхвърлян от слънчевата корона, наричан още и 

слънчев вятър. По време на един слънчев цикъл (с продължителност от около 11 

години) се наблюдава характерно изменение в слънчевата активност 

(включително промени в нивата на слънчевата радиация и изхвърлянето на 



 40 

материя (коронарни мас инжекции). Като мярка за слънчевата активност се 

използва най-често установената пряка зависимост с броя на наблюдаваните 

тъмни петна върху слънчевия диск (т.нар. число на Волф).  

Характеристики на геомагнитните бури 

Степента на геомагнитната активност се характеризира с геомагнитни 

индекси. Тези индекси, отразяват определени процеси в магнитосферата и 

йоносферата по време на изменението на междупланетните условия, 

предизвикани от слънчевата активност. Разработени са около двадесет 

геомагнитни индекса. Има локални индекси, които се изчисляват по данни от 

една геомагнитна обсерватория и планетарни, характеризиращи планетарните 

смущения на геомагнитното поле като цяло. 

От 1932 г. в обсерваториите се определя тричасов К–индекс, който 

определя степента на смутеност на геомагнитното поле и се изразява в балове от 

0 до 9 по скала, възприета от Международната Асоциация по геомагнетизъм и 

аерономия (IAGA).За географските ширини на България локалният К–индекс се 

определя по данните на Националната геомагнитна обсерватория - Панагюрище 

и има стойности, представени в таблица 5. 

 

 
Отклонение от 
нормалната Sq 
вариация [nT] 

<5 5 -10 10 - 20 20 - 40 40 - 70 70 - 120 120 -200 200-330 330-500 > 500 

K 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Таблица 5. 

Геомагнитните бури се характеризират главно с намаляване на 

хоризонталната компонента на геомагнитното поле, обхващащо в период на 

геомагнитна буря цялата планета. Интензивността на бурята зависи силно от 

географската ширина. Най-мощната геомагнитна буря през ХХ-ти век е 

регистрирана през май 1921 г. Вариацията на магнитното поле е достигнала 

стойности от ~5000nT/min. Индуцираните в резултат на това събитие токове са 

причинили множество пожари в телеграфната служба на Швеция. 

Последното много сериозно събитие се случва през периода октомври-

ноември 2003 г. Най-малко седем спътника произвеждат електронни грешки, три 

– получават нарушения на соларните захранващи системи в резултат на 

повишената радиация и при един има промяна в орбитата. Авиационните 

комуникации са нарушени след 19-ти октомври в продължение на 18 дни. 

Самолетните маршрути на север и на юг от 35° географска ширина са изложени 

на прекомерни експозиции на облъчване за пътниците и екипажа. Установени са 

проблеми при железопътните (електронни) сигнализации в Русия. Докладвано е 

за значително увреждане на трансформатори и електрическата мрежа в Южна 

Африка. За сравнение, интензитетът на тази геомагнитна буря е приблизително 

10 пъти по-малък от събитието, случило се през май 1921 г. 

През последните 10 години в България са регистрирани 16 средно силни 

геомагнитни бури (локален К–индекс 6) и една силна (локален К–индекс 7) през 

м. април 2010 г.  
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1.8.2 Анализ на риска от геомагнитни бури 

Няма намерена единна причина и оценка на това колко сериозни могат да 

бъдат въздействията от екстремните слънчеви събития върху земните системи. 

Въпреки това, три области на съвременната критична инфраструктура се считат 

за особено уязвими: 

Електроразпределителна мрежа: токове, индуцирани в горните слоеве на 

земята, произтичащи от геомагнитни бури, могат да преминат през 

електроразпределителните мрежи, което да предизвика големи токови удари и  

увреждане на трансформатори. Според доклад на Kappenman от 2010 г. за 

влиянието на геомагнитните бури върху енергийната мрежа на САЩ, 

съвременните силнотокови електрически мрежи са по-уязвими към 

въздействието на космическото време.   

Телекомуникации: усилването на рентгеновите лъчи и екстремната 

ултравиолетова слънчева радиация по време на слънчево изригване води до 

значително увеличение на йонизацията на йоносферата, с последици за радио 

разпространението и телекомуникационните системи, включително блокиране на 

глобалните комуникации. 

Глобална сателитна навигация: слънчевата радиация, захваната в горните 

слоеве около Земята, взаимодейства със спътниците, което води до промяна на 

орбитите, освобождаване на статично електричество и деактивиране на GPS 

услуги с конкретни последици за авиацията във високите географски ширини. 

Диаграмата на фиг. 9 илюстрира веригата на възможните последствия от 

слънчево изригване и последваща силна магнитна буря от порядъка на 

събитието, регистрирано през май 1921 г. Трябва да се има предвид обаче, че 

огромният технологичен скок от тогава насам многократно увеличава размера на 

потенциално засегнатите обекти, съоръжения и цели сектори, зависещи от 

уязвимата на тези явления инфраструктура.  
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1.8.3 Превантивна дейност и мерки 

Съществува възможност (с вероятност 50%) за предсказване на екстремни 

космически явления в рамките на часове преди те да достигнат Земята. Това 

позволява цялостно или частично изключване на елементи от електро преносната 

мрежа. Опция за справяне с този проблем е и включването на устройства, 

ограничаващи протичането на токовете, които се формират в йоносферата при 

реализиране на силни геомагнитни бури. За минимизиране на последиците от 

прекъсванията на времевите GPS сигнали се използват дублиращи високо точни 

локални часовници.В случай на екстремно събитие, осъществяването на полети 

на намалена височина значително намалява нивото на възможните грешки в 

електронните блокове на софтуерните управляващи системи на самолетите, както 

и количествата радиация, на които са изложени пътниците и екипажът. 

При възможност за адекватно предупреждение, значително може да се 

намалят и рисковете по отношение на сателитите в орбита, чрез привеждането им 

в безопасен режим и временно ограничаване на комуникацията. 

Не на последно място се явяват мерките, свързани с повишаването на 

осведомеността на обществото за състоянието на геомагнитното поле във всеки 

един момент, както и точното предвиждане на размера на евентуалните 

последици от екстремни събития от страна на застрахователния бизнес. 

 

1.9. Биологично заразяване 

1.9.1. Анализ и оценка на риска 

Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на 

селското стопанство, географското разположение на страната, влошената 

международна епизоотична и епифитична обстановка, търговията, вносът и 

износът на животни, продукти от животински и растителен произход са условия 

за възникване на огнища/взривове на биологично заразяване. 

Биологично замърсяване може да възникне вследствие на влошаване на 

санитарно - хигиенните условия, благоприятни условия за ирадиация на 

природни и възникване на антропургични огнища, при природни и социални 

бедствия, създаващи условия за осъществяване на заразяване, при използване на 

биологични агенти /причинители с терористична цел за хора и животни: 

 епидемични взривове и епидемии от инфекциозни заболявания с 

естествени източници и преносители на инфекцията, които могат да възникнат на 

територии с действащи или латентни природни огнища, а при антропонозни 

инфекции – при благоприятни условия за осъществяване на начина на заразяване; 

 увеличен риск от внос и разпространение на редица инфекции с висок 

епидемичен риск - енцефалит “Западен Нил”, пандемичното разпространение на 

холера, треска “Ебола”, жълта треска, ТОРС, птичи грип, Nipah-вирусна зоозона; 

 разпространение на вътреболнични инфекции в лечебните заведения, 

причинени от мултирезистентни щамове; 

 използване на биологични агенти с терористична цел – възникване на 

масови епидемии с висок леталитет или ограничени епидемични взривове сред 

персонала на важни обществени или инфраструктурни обекти. 
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Обектите и териториите, в които е възможно да възникнат епидемични 

взривове или епидемии, се определят от следните условия: 

 наличие на естествени източници и преносители на инфекцията (хора, 

животни, членестоноги и други); 

 използване на биологични агенти/причинители с терористична цел. 

Степента на последствията, оценявани в човешки загуби при биологична 

заплаха, зависи от няколко условия: 

 вида, вирулентността и количеството на биологичните агенти; 

 начините на приложение; 

 възприемчивостта на макроорганизма към различните причинители; 

 възможностите за използване на лични предпазни средства и оказване 

на медицинска помощ; 

 ранна индикация на биологичните агенти. 

Обзор върху биологични агенти  и тяхното разпространение в България 

дава основание да се смята, че няма област или място у нас, което да не е 

застрашено от биологична опасност. 

Всички биологични агенти могат да бъдат използвани в терористични актове, 

като човешките загуби могат да варират в голям диапазон. 

Опасността от биологично заразяване при бедствия е различна при всяко 

отделно събитие. Въпреки, че механизмите за разпространение на болестите по 

растенията, животните и хората са известни отдавна, дали едно заболяване ще се 

прояви и в каква степен зависи силно от конкретната ситуация. При бедствия се 

отключват много допълнителни фактори, които в нормална (рутинна) ситуация 

не влияят осезаемо на хода на заболяването и по тази причина не се вземат 

предвид при проучването и характеристиката на опасността. От друга страна, 

променените условия не позволяват да се направи точна оценка на експозицията 

– в повечето случаи се касае за многократно завишение в сравнение с нормална 

ситуация. Тази неопределеност обикновено увеличава тежестта на проявление на 

съответната опасност, което от своя страна е свързано с необходимостта от по-

големи ресурси (времеви, финансови, персонални и др.) за преодоляване на 

неблагоприятното събитие. 

Биологичното огнище на заразяване представлява засегната местност с 

намиращите се в нея хора, животни, растения и други обекти, които се намират 

под непосредственото въздействие на патогенните организми. 

Патогенните микроорганизми, токсини, насекоми и други, които поразяват 

селскостопанските животни и култури притежават в една или в друга степен 

следните характеристики: 

 голяма устойчивост при неблагоприятни условия на външната среда 

(топлина, студ, влага, слънчева радиация и пр.), както и устойчивост срещу 

действието на дезинфекционни средства; 

 много широк спектър на патогенно действие (над 100 големи групи 

инфекции, предизвикващи над 1 340 инфекциозни болести) и голямата 

инфекциозност на заболяванията – едно от най-важните условия за оценяване на 

причинителите на биологичното огнище; 
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 продължителен или много малък инкубационен период, поради което 

отделни заразени или групи животни се движат и разширяват обсега на 

биологичното огнище. При интоксикация с токсини този период е много кратък и 

действието настъпва мигновено; 

 продължителност на действието (антраксните спори се запазват в 

почвата до 70 години) – при благоприятни условия преносителите могат да 

предизвикат дългосрочно огнище на инфекция; 

 възможност за бързо размножаване; 

 значителна част от биологичните агенти за поразяване нямат външни 

белези за индикация. 

Острите заразни заболявания, нанасящи големи икономически щети и 

предизвикващи заболявания по животните са включени в списъка на Световната 

организация по здравеопазване на животните (OIE). Най-често, като следствие от 

възникнали наводнения, се появяват болести  по животните като антракс, 

салмонелози, а като директен резултат – удавяния на животните. 

Растенията също се нападат от голяма група болести и неприятели, които  

са способни да унищожат реколтата на 100 % и за предизвикат хранителни кризи. 

Особено опасни са каламитетните нападения от марокански и италиански 

скакалци и мишевидните гризачи способни при определени условия да се 

намножат в изключително висока степен. Особен интерес за възникване на 

биологично „бедствие“ представлява формирането на стадна форма на 

мароканския и италианския скакалец, в не обработваеми площи и полупланински 

райони, където поради липса на обработки на почвата заедно с постоянно 

повишаващите се температури двата вида образуват неизброими колонии. При 

липса на храна те преминават от единична в стадна форма образувайки ято 

способно да прелита ежедневно на разстояние до 50 км. Ятата са с ширина до 

няколко километра и дебелина от 1-2 метра, като напълно унищожават 

агроценозите. Размерът на биологичното огнище се обуславя от появата на 

съответния агент, от плътността на населените места, от наличието на 

възприемчиви животни и растения, от годишния сезон и характера на времето в 

момента на появата му и други фактори. 

Границите на биологичното огнище се определят от специализирани 

противоепидемични и противоепизоотични формирования на ветеринарната и 

медицинската служба, които в дадени условия действат синхронизирано.  

При идентифициране на опасността от биологично заразяване може да се 

разграничат няколко причини за появата му: 

 Терористичен акт; 

 Природно бедствие; 

 Бедствие, в резултат на човешко (или институционално) действие или 

бездействие; 

 Периодично обостряне проявлението на дадено ензоотично или 

природоогнищно  заболяване (туберкулоза, бяс, бруцелоза по свинете, 

пироплазмози, антракс и др.); 

 Каламитетно намножаване. 
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Появата на огнища на зараза (при растения, животни и хора) може да стане 

чрез: 

 вдишване на контаминиран въздух/прах; 

 употреба на контаминирани хранителни продукти и вода; 

 чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи; 

 при контакт с болни хора, животни или заразени предмети; 

 био-терористичен акт – чрез контаминация на водоизточници, 

складови помещения, фуражи, земеделски площи, храни и др. 

 

Изводи: 

Възникването на биологичното огнище може да стане по различни начини 

– чрез контаминирани храни, води, въздух, да се пренася от растения (вкл. 

заразен  посадъчен  и посевен материал), животни и хора, както и чрез диверсия. 

Възникването на бедствие (респ. на биологично огнище) обикновено не 

може да се прогнозира. По тази причина не може да се прогнозира и 

биологичната заплаха. Не може да се предвиди експозицията на засегнатите 

растения, животни или хора – това е различно за всеки един случай. 

Проявлението на биологичната заплаха е индивидуално за всеки случай на 

природно бедствие, което обуславя и различни мерки за всеки конкретен случай. 

Най уязвими за контаминирани са водоизточниците, складовите 

помещения, фуражите, като инфекцията може да се предава по аерозолен път и 

от заразени преносители – листни въшки, трипси, комари, гризачи и др. 

Най-актуални заболявания (остри и хронични), които представляват риск за 

здравето на хората и животните и някои от които могат да се използват и като 

бактериологично оръжие са: 

 Инфлуенца А по птиците 

 Нюкасълска болест по птиците 

 Антракс, 

 Туларемия,  

 Бруцелоза по едрите и дребни преживни животни 

 Туберкулоза по говедата 

 Шап по двукопитните животни 

 Класическа чума по свинете и Африканска чума по свинете 

1.9.2. Мерки за предотвратяване или намаляване на последствията от 

биологичното заразяване 

 изграждане и поддържане в готовност на надеждна система за незабавно 

разкриване оповестяване на огнищата на заболявания по хората, животните и 

растенията; 

 поддържане на постоянна готовност за оповестяване и взаимодействие 

със специализираните структури от съответните ведомства (кризисни щабове, 

епизоотични комисии и др.); 

 организация и провеждане на необходимите мероприятия за 

предотвратяване и ограничаване на биологичната заплаха чрез осъществяване на 
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превантивни мерки по растителна защита, фитосанитарен контрол, контрол на 

фуражите, храните и водите за питейно-биови цели, имунопрофилактика, 

диагностика и надзор на заболяванията по хората, растенията и животните; 

 поддържане на резерв от препарати за дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация, контейнери за материали за изследване, реактиви за лабораторна 

диагностика, включително и бързи генетични тестове, ПРЗ, инструменти, 

техника за ликвидиране на огнищата на биологичната заплаха, лични предпазни 

средства и др; 

 подържане на резерв от ваксини и лечебни средства за екстрена 

профилактика (постекспозиционна) и ранна терапия (антибиотици, 

химиотерапевтични средства, имуноглобулини и др.) и диагностикуми;  

 подържане в готовност на лабораториите чрез обучения и ежегодни 

симулативни упражнения за предотвратяване на биоогични заплахи и 

осъвременяване на контингенс плановете (за спешни мерки) на национално, 

регионално и лабораторни равнища; 

 актуализиране и ежегодно утвърждаване на националните програми за 

надзор на екзотичните и особено опасните заболявания и заплахи от биологични 

опасности; 

 ежегодни доклади от одити за готовността на секторите в земеделието и 

животновъдството за посрещане на природни бетствия и биологични опасности с 

детерминиране на слабостите и затрудненията и набелязване мерки за 

разрешаване на проблемите; 

 периодична (ежегодна или при внезапно влошаване на епизоотичната 

обстановка в съседни страни) оценка на риска от проникване в страната на 

особено опасни вирусни болести като шап, шарка по овцете и козите, класическа  

и африканска чума по свинете, чума по дребните преживни животни, 

западнонилска треска, син език и др.  

 Укрепване и поддържане на системата за ранно разкриване (индикация, 

лабораторна диагностика), ранно оповестяване на огнища на заразни заболявания 

с епидемичен потенциал, възникнали в резултат на бедствия или при поява на 

биологична опасност; 

1.10. Анализ на сътоянието на защитата на критичните 

инфраструктури 

1.10.1. Анализ на критичните инфраструктури и обектите им 

Защитата на критичните инфраструктури е съществен елемент от 

политиката за сигурност в Република България и Европейския съюз. Основа за 

това е Европейската програма за защита на критичните инфраструктури и 

Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г., относно установяването 

и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на 

необходимостта от подобряване на тяхната защита. С допълнение на Закона за 

защита при бедствия през 2011 г., Директивата бе транспонирана в българското 

законодателство. Редът за установяване на национална и европейска критични 

инфраструктури, оценката на риска за тях и мерките за намаляване на тяхната 

уязвимост, беше регламентиран в наредби, приети от Министерски съвет. 



 48 

Критична инфраструктура е инфраструктурата, която предоставя услуги, 

които са жизнено важни за функционирането на нашето общество. Загубата на 

услуга, поради нарушаването или унищожаването на дадена критична 

инфраструктура, може да има сериозно въздействие върху здравето на 

населението, околната среда, икономиката, общественото доверие и сигурността. 

Сложната взаимозависимост между различните инфраструктури означава, че от 

дадено събитие може да произтече и ефектът на доминото върху 

инфраструктури, които не са непосредствено и явно свързани със засегнатата. 

Това налага осигуряване защитата на критичните инфраструктури, обхващаща 

всички опасности за тях – природни бедствия, човешка дейност и терористични 

заплахи. Съсредоточеността е и върху обектите, които са организационно и/или 

икономически обособена част от критичната инфраструктура, но ключова за 

нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта й.  

С Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на 

критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, приета през 

2012 г., се въвежда процедура за оценяване на критични инфраструктури и 

обектите им с въздействие от национален характер. Ако въздействието от 

нарушаването и/или унищожаването на дадена инфраструктура е значително за 

страната ни, съответната инфраструктура се установява за критична. 

Установяването на критичните инфраструктури се извършва по сектори от 

компетентните министри или от органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за 

администрацията. До края на 2014 г. трябва да се установят критичните 

инфраструктури и обектите им в страната.  

С Наредбата за реда за установяването и означаването на европейски 

критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита, 

приета през 2013 г., се въвежда процедура за оценяване на критични 

инфраструктури с въздействие от транснационален характер за секторите на 

енергетика, транспорта и информационната и комуникационна инфраструктура. 

Ако въздействието от нарушаването и/или разрушаването на дадена критична 

инфраструктура освен национален има и значителен транснационален характер в 

други държави-членка на Европейския съюз, то критичната инфраструктура се 

установява и означава за европейска критична инфраструктура.  

 

1.10.2. Анализ и оценка на риска за критичните инфраструктури и 

обектите им и мерки за намаляване на уязвимостта им 

 Анализът и оценката на риска за критичните инфраструктури е ключов за 

цялостната им защита. Той идентифицира както опасностите, така и 

вероятностния подход за тяхното проявление, за да се вземат технически и 

управленски решения за прилагане на конкретни мерки за намаляване на 

уязвимостта им, с цел елиминиране или минимизиране на възможните щети, 

предизвикани от въздействието върху тези инфраструктури.  

 Оценката на риска за установените критични инфраструктури и обектите 

им и въвеждането на мерки за намаляване на уязвимостта им, се извършва от 

собствениците/операторите на критичните инфраструктури след тяхното 

установяване.  
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Към настоящия момент, като установени критични инфраструктури се 

считат стратегическите обекти и дейности, определени в списъка-приложение 

към Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на 

стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната 

сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71 и 77 от 2011 г. и бр. 67 

от 2012 г.). 

Допълнителни критични инфраструктури ще бъдат установени съгласно 

Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на 

критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, приета с 

ПМС № 256 от 17.10.2012 г. (Обн. ДВ. бр. 81 от 23.10.2012 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.19 от 26.02.2013 г.). 

През 2012г. компетентните министри, председателите на държавните 

агенции; държавните комисии; изпълнителните директори на изпълнителните 

агенции; ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с 

постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с 

осъществяването на изпълнителната власт за секторите с критична 

инфраструктура, създадоха работни групи, които да ги подпомагат при 

установяването на критичните инфраструктури и обектите им.  

До 31 декември 2014г. работните групи предлагат за утвърждаване:  

 правила за установяване на критичните инфраструктури и обектите им; 

 методология за оценка на риска за критичните инфраструктури и обектите 

им; 

 списък на установените критични инфраструктури и обектите им.  

 

1.11. Нормативна уредба, регламентираща задълженията на 

министерствата, ведомствата  и организациите при бедствия 

1.11.1. Национално законодателство 

 Закон за защита при бедствия; 

 Закон за водите; 

 Закона за опазване на околната среда; 

 Закона за устройство на територията; 

 Закона за отбраната и въоръжените сили; 

 Закон за Министерството на вътрешните работи; 

 Закона за здравето; 

 Закона за безопасно използване на ядрената енергия; 

 Законът за държавните резерви и военновременни запаси; 

 Закон за културното наследство; 

 Закона за горите; 

 Закон за енергетиката; 

 Закон за защитените територии; 

 Закон за запасите от нефт и нефтопродукти; 

 Закон за достъп до обществена информация;  

 Закон за защита на класифицираната информация; 

 Закон за Българския червен кръст;  
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 Закон за защита на растенията; 

 Закон за Българската агенция по безопасност на храните; 

 Закон за инспектиране на труда; 

 Международна конвенция по растителна защита; 

 Закон за опазване земеделските земи; 

 Подзаконови нормативни актове за прилагане на горните закони;  

 Разпоредби от други закони и подзаконови нормативни актове, 

свързани със защитата при бедствия. 
 

1.11.2. Европейски актове 

 Директива на Европейския Съюз от 23 Октомври 2001 г. за 

въвеждане на Механизъм на общността за улесняване на засиленото 

сътрудничество при помощните интервенции на гражданска защита; 

 Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии (Директива 

Севезо II);  

 Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2000 г., установяваща рамка за действията на Общността в областта на 

политиката за водите; 

 Директива 2007/60/ЕО Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007 г. за оценката и управлението на риска от наводнения; 

 Директива 2008/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 

декември 2008 година, относно установяването и означаването на европейски 

критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на 

тяхната защита. Директивата обхваща секторите на енергетиката и транспорта и 

се предвижда да бъде преразгледана, като в нейния обхват бъдат включени и 

други сектори. 

 Допълнителни изисквания внася и директивата на Европейския 

парламент и Съвета на Европа, установяваща инфраструктурна пространствена 

информация в общността /INSPIRE/, която, като държава членка на ЕС, България 

транспонира. 

  

1.11.3. Секторни актове 

1.11.3.1. Воден сектор 

 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите; 

 Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 

декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в 

областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на 

директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на 

Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета; 

 РЕШЕНИЕ № 2455/2001/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

НА СЪВЕТА от 20 ноември 2001 година за определяне на списък на 
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приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на 

Директива 2000/60/ЕО; 

 ДИРЕКТИВА 2006/7/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 15 февруари 2006 година за управление качеството на водите за 

къпане и за отмяна на Директива 76/160/EИО; 

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 8 декември 1975 година относно 

качеството на водите за къпане (76/160/ЕИО); 

 ДИРЕКТИВА 98/83/ЕО НА СЪВЕТА от 3 ноември 1998 година за 

качеството на водите, предназначени за консумация от човека; 

 ДИРЕКТИВА 2006/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 6 септември 2006 година относно качеството на сладките води, 

които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на 

рибите; 

 ДИРЕКТИВА 2006/113/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 12 декември 2006 година относно изискванията за качеството на 

водите с черупкови организми; 

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 79/869/ЕИО от 9 октомври 1979 година 

относно методите на измерване и честотата на вземане на проби и анализ на 

повърхностните води, предназначени за производството на питейна вода в 

държавите-членки; 

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/271/ЕИО от 21 май 1991 година за 

пречистването на градските отпадъчни води; 

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/676/ЕИО от 12 декември 1991 година 

за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници; 

 ДИРЕКТИВА 2006/118/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 12 декември 2006 година за опазване на подземните води от 

замърсяване и влошаване на състоянието им; 

 ДИРЕКТИВА 2006/11/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 15 февруари 2006 година относно замърсяване, причинено от 

определени опасни вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността; 

 ДИРЕКТИВА 2007/60/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска 

от наводнения; 

 ДИРЕКТИВА 2008/56/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността 

в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска 

стратегия); 

 ДИРЕКТИВА 2008/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО за 

установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за 

водите по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на 

Комисията; 
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 ДИРЕКТИВА 2009/123/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО 

относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения; 

 ДИРЕКТИВА 2009/90/ЕО НА КОМИСИЯТА от 31 юли 2009 година 

за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на 

състоянието на водите; 

 ДИРЕКТИВА 2007/2/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за 

пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) 

1.11.3.2. Ядрен сектор 

 Директива на Съвета 86/618/Евроатом от 27-ми ноември 1989 

относно информиране на обществото за мерките които трябва да се предприемат 

за защита на здравето в случай на радиологична непредвиденост; 

 87/600/Евроатом: Решение на Съвета от 14-ти декември 1987 относно 

споразумения на Общността за ранна обмяна на информация в случай на 

радиологична непредвиденост; 

 Спогодба относно Физическата защита на ядрени материали 

(подписана през 1980; присъединяване през 1981 и влязла в сила през 1987); 

 1.11.3.3. Химически сектор: 

 Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 година относно 

контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества; 

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 

ограничаване на последствията от тях. 

1.11.3.4. Транспортен сектор: 

 Разпоредби (ЕК) № 725/2004 на Европейския парламент и Съвета от 

31-ри март 2004 относно повишаване сигурността на корабните и пристанищни 

съоръжения; 

 Разпоредби на Европейската комисия (ЕК) № 884/2005 от 10-ти юни 

2005, която излага способите за ръководене на инспекции от стана на ЕК в 

сферата на крайбрежната сигурност; 

 Директива 2005/65/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26-ти 

октомври 2005 относно повишаване сигурността на пристанищата; 

 Директива 2008/68 относно вътрешния превоз на опасни товари по 

шосе, железен път и вътрешноводни пътища; 

1.11.3.5. Информационни технологии и съобщения: 

  Директива на Европейския парламент и Съвета 2002/22/EC, относно 

уневерсалната улуга и правата на потребителите на електронни съобщителни 

мрежи и услуги, която урежда включително и целостта на обществените 

електронно-комуникационни мрежи;  

  Директива на Европейския парламент и Съвета 2002/58/ЕС, относно 

обработкоа на личните данни и защита на тайната в сектора за сигурност за 
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електронните съобщения, която урежда, освен друго и сигурността на 

обществените електронно-комуникационни мрежи; 

  Рамково решение на Съвета 2005/222/ JHA от 24-ти февруари 2005 г. 

за атаките срещу информационните системи; 

  Наредба № 460/2004 от 10-ти март 2004 създаваща Европейска 

агенция за защита на мрежи и информация (ENISA). 

 

1.11.3.6. Защита при бедствия и системи за ранно предупреждение и 

оповестяване: 

 Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за създаване на общностен 

механизъм за гражданска защита - преработен вариант (2007/779/ЕО, Евратом); 

 Писмена декларация на Европейския парламент, внесена съгласно член 

116 от правилника относно ранното предупреждение на гражданите при тежки 

извънредни ситуации Р6_ТА(2008)0088; 

 Резолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно 

Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия 

(2009/2151(ПМ1)) Р7_ТА(2010)0326; 

 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007 година, относно оценката и управлението на риска от наводнения; 

 Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 година относно 

установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и 

оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита; 

 Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. 

относно предложението за решение на Съвета относно Предупредителна 

информационна мрежа за критичната инфраструктура (С1Щ (СОМ(2008)0676 - 

С6-0399/2008 -2008/0200(СМ5)) Р6_ТА(2009)0227; 

 Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно 

укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на 

хуманитарната помощ (2011/2023ОМ)) Р7_ТА-РКОУ(2011)0404; 

 Резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2008 г. относно 

повишаване способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия 

Р6_ТА(2008)0304 (2009/С 286 Е/04); 

 Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2007 г. за 

регионалните последици от земетресенията (2007/2151(1М))Р6_ТА(2007)0507; 

 Резолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно 

Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия 

(2009/2151 (ГМ1))Р7_ТА(2010)0326; 

 Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. относно 

укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на 

хуманитарната помощ (2011/2023ОШ) Р7_ТА-РКОУ(2011)0404; 

 Резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2008 г. относно 

повишаване способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия 

(2009/С 286 Е/04) Р6_ТА(2008)0304; 
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 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 

2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в 

Европейската общност (ПЧ8Р1КЕ); 

 Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2000 г., установяваща рамка за действията на Общността в областта на 

политиката за водите; 

 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения; 

 Съобщение от Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 

повишаване на способността на Съюза за отговор при бедствия Брюксел, 

5.3.2008, СОМ(2008) 130; 

 Решение от 2838-мо заседание на Съвета на Правосъдие и вътрешни 

работи Брюксел, 6-7 декември 2007 15966/07  

1.12. Задължения на органите на изпълнителната власт по защита при 

бедствия 

1.12.1. Министерският съвет: 

Формира държавната политика в областта на защитата при бедствия, като 

осъществява общото ръководство на защитата при бедствия и предвижда 

финансови средства за защита при бедствия. 

1.12.2. Министърът на вътрешните работи: 

Провежда държавната политика по защита при бедствия. Осъществява 

взаимодействието между органите на изпълнителната власт, юридическите лица 

и неправителствени организации при бедствия. Организира събирането, 

анализирането, оценката на информацията и прогнозирането на рисковете от 

бедствия. Поддържа в готовност сили и средства и осигурява участието на 

подчинените си структури, като съставна част на единната спасителна система, 

в съответствие с плановете за защита при бедствия. Организира 

функционирането и експлоатацията на Националната система за ранно 

предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ). Организира 

провеждането на спасителни дейности при бедствия; 

 

1.12.3. Министърът на външните работи: 

Ръководи осигуряването на официална информация и воденето на 

кореспонденция с други държави и с международни организации. Координира 

взаимодействието на компетентните министерства и ведомства с 

дипломатическите и консулски представителства на други държави и 

представителства на международни организации, акредитирани в Република 

България, препоръчва мерки за защита на живота и здравето на чужди граждани, 

пребиваващи в Република България, и мерки за защита на представителствата на 

други държави и на международни организации със седалище в Република 

България. Координира дейността на българската дипломатическа служба във 

връзка с осигуряване и оказване на международна финансова, материална и 

експертна помощ за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
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възстановителни работи при бедствия и аварии на територията на Република 

България. 

 

1.12.4. Министърът на регионалното развитие: 

Анализира възможните източници на рискове и извършва превантивна 

дейност за отстраняване или ограничаване въздействието на рисковите фактори, 

които биха могли да предизвикат възникването на бедствие. Участва в 

разработването на плановете за защита при бедствия. Осъществява комплекс от 

дейности за регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на 

територията на Република България и на абразионните и ерозионните процеси по 

Черноморското и Дунавското крайбрежие, като превантивни мерки за 

предотвратяване на аварии и щети чрез държавните дружества за геозащита. 

Осъществява координацията между отделните ведомства за ограничаване на 

свлачищата на територията на Република България и на абразионните и 

ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, и за 

предотвратяване на аварии и щети чрез държавните дружества за геозащита. 

Подпомага работата на общините и областите при аварийни дейности в 

свлачищни райони чрез държавните дружества за геозащита. 

Планира и реализира инвестиционни проекти за геозащитни мерки и 

дейности за ограничаване на свлачищата, на абразионните и ерозионните 

процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие. 

Чрез Агенция „Пътна инфраструктура” управлява републиканките пътища 

и осъществява оперативното им поддържане в т.ч. и зимно поддържане. 

Осигуряват се маршрути за евакуация на населението и се реализират 

необходимите действия за извършване на СНАВР. Дейностите се изпълняват 

чрез съответните фирми изпълнители, по сключени с АПИ договори за 

поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на Република 

България.  

Чрез експлоатационните ВиК дружества, с държавно участие, осигурява 

защитата на водоизточниците и водоснабдителните системи, стопанисвани от 

тези дружества. Контролира изготвянето и изпълнението на аварийните планове 

на експлоатационните ВиК дружества с държавно участие, включително 

осигуряване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди в зоните на 

бедствие за обслужваните територии. Координира действията по събиране на 

информация, свързана с водоснабдяването и канализацията, при ликвидиране на 

последиците от бедствия, аварии и катастрофи. 

 

1.12.5. Министърът на здравеопазването: 

Поддържа в готовност силите и средствата на Министерството на 

здравеопазването за действия при бедствия. Извършва прогнозиране и оценка на 

общата, медицинската и епидемичната обстановка, възникващи в резултат на 

различни по вид, характер и комбинираност бедствия, с цел подготовка на 

здравните и лечебни заведения и медицинските екипи за действие при бедствия. 

Създава организация за медицинското осигуряване на населението, и за 

провеждане на противоепидемични, хигиенни дейности и здравен контрол на територията 
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на съответната област/община чрез планиране на дейностите от 

подведомствените структури. Прогнозира медицинските загуби сред населението 

и структурите от националната здравна мрежа при възникване на бедствия. 

 

1.12.6. Министърът на отбраната: 

Поддържа в готовност силите и средствата на Министерството на 

отбраната за действия при бедствия. Разрешава участието на военни 

формирования при овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия 

въз основа на постъпило искане от съответния държавен орган, съгласно „План 

на Министерството на отбраната за защита при бедствия“, „План на Българската 

армия за оказване на помощ на населението при бедствия“ и плановете за 

оказване на помощ на населението при бедствия на структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната. 

 

1.12.7. Министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията: 

Анализира възможните източници на рискове и извършва превантивна 

дейност за отстраняване или ограничаване въздействието на рисковите фактори, 

които биха могли да предизвикат възникването на бедствие. Създава организация 

за нормалното функциониране на сухопътния, въздушния и морския транспорт, 

електронните съобщителни мрежи (ЕСМ), комуникационните и информационни 

системи в страната и при необходимост внася в Министерския съвет проекти на 

нормативни актове за поддържане и използване на видовете транспорт, 

комуникационните мрежи и системи при бедствия. Съвместно с министъра на 

вътрешните работи и министъра на регионалното развитие, съдейства за 

осигуряване на реда при използване на транспортните комуникации за 

осигуряване придвижването на силите за реагиране, евакуация на населението и 

превозване на товари при бедствия. 

Министърът, подпомаган от изпълнителните агенции в сферата на 

транспорта и съобщенията : 

 създава организация за поддържане на необходимата готовност на 

държавните предприятия и търговски дружества, от сферата на транспорта и 

съобщенията, за действия при бедствия; 

 организира дейността по наблюдение на нивото, ледовия режим и 

състоянието на река Дунав  

 съхранява обобщена информация за наличните транспортни средства по 

видовете транспорт, области и региони, която да се използва при усложнение на 

обстановката или бедствено положение; 

 съдейства за улесняване на трансграничния жизненоважен цивилен 

транспорт при бедствия и сключване на необходимите за тази цел споразумения; 

 съдейства за организирането на неотложни аварийно-възстановителни 

работи при критични ситуации в железопътния транспорт; 

 проучва и анализира услугите, предоставяни от Единната електронна 

съобщителна мрежа” (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на 
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национална сигурност на ИА “Електронни съобщителни мрежи и 

информационни системи” (ЕСМИС) и свързаността и с други електронни 

съобщителни мрежи (ЕСМ) във връзка с националната сигурност и сигурността 

на комуникациите и съобщенията при бедствия; 

 планира електронни съобщителни връзка за управление на дейностите 

при възникване на бедствия, ръководи тяхното изграждане и контролира 

състоянието им; 

 провежда контрол по спазване на изискванията за информационна 

сигурност на ЕСМНС и оперативната и съвместимост с електронни съобщителни 

мрежи и системи на МВР, МО и др. ЕСМ и системи; 

 съдейства за провеждането на неотложни аварийно-възстановителни 

работи по съобщителната инфраструктура при експлоатацията и поддържането 

на ЕСМ за националната сигурност; 

 на основание на Закона за автомобилните превози отправя искане към 

превозвачите за предоставяне на транспортни средства при провеждане на 

СНАВР и при евакуация на хора, животни и материални ценности при бедствия. 

 

1.12.8. Министърът на икономиката и енергетиката: 

Създава необходимата организация, координация и контрол по осигуряване 

нормалното функциониране на търговските дружества, обектите и 

административните структури от системата на икономиката и енергетиката в 

страната при бедствия. Извършва идентифициране, анализ и оценка по 

състоянието, сигурността на работа и нормалното функциониране на 

електроенергийната система на страната при бедствия. Предоставя информация 

на органите по осигуряване населението с необходимите хранителни стоки и 

продукти от първа необходимост чрез Държавната комисия за стоковите борси и 

тържища при използване наличните складови запаси на територията на страната. 

Въвежда при необходимост на територията на страната ограничителен режим за 

снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и/или пр. газ, в 

съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката и създадените след 

бедствието условия. 

 

1.12.9. Министърът на околната среда и водите: 

Извършва превантивен и последващ контрол на предприятия и/или 

съоръжения, осъществяващи дейности с определени опасни вещества с цел 

предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях и 

участва в разработването на Националния план за защита при бедствия. Чрез 

директорите на съответната РИОСВ участва в разработването на плановете за 

защита при бедствия на общинско и областно ниво, поддържа Национална 

автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в 

Република България, предоставя данни за състоянието на околната среда в 

съответствие с подписаните международни договори, по които Република 

България е страна.Чрез басейновите дирекции оценява риска от наводнения, 

съставя карти на райони под заплаха от наводнения и картите на районите с риск 

от наводнения, изготвя планове за управление на риска от наводнения, 
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включващи програми от мерки и контролира спазването им. Предлага на 

Министерския съвет за приемане планове за управление на риска от наводнения. 

Създава необходимата организация, координация и контрол по осигуряване на 

пожарната безопасност в защитените територии - изключителна държавна 

собственост. 

 

1.12.10. Министърът на труда и социалната политика: 

Анализира възможните източници на рискове и в рамките на 

компетенцията на министерството и на своите правомощия организира 

превантивна дейност за отстраняване или ограничаване въздействието на 

рисковите фактори, които биха могли да предизвикат възникването на бедствие. 

Създава необходимата организация, координация и контрол по осигуряване 

нормалното функциониране на системата за социално подпомагане при бедствия. 

Предоставя социални помощи на пострадали при бедствия, предвидени в Закона 

за социално подпомагане. Разкрива нови работни места, осигурени по програми 

за заетост, за отстраняване на щети по инфраструктурата и за сформиране на 

аварийни групи по предотвратяване и ликвидиране на последствията при 

възникнали бедствия. Пренасочва допълнително лица по Националната програма 

„От социални помощи към осигуряване на заетост” за работа при преодоляване 

на последствията след възникнали бедствия. 

 

1.12.11. Министърът на земеделието и храните: 

Анализира възможните източници на рискове и извършва превантивна 

дейност за отстраняване или ограничаване на рисковите фактори, които биха 

могли да предизвикат възникването на бедствие. Поддържа в готовност сили и 

средства и осигурява участието на подчинените си структури, като съставна част 

от ЕСС при провеждане на СНАВР. Организира противоградовата защита на 

селскостопанските култури, ветеринарномедицинската и растителнозащитна 

дейност при възникване на бедствие, както и вземането на проби от почви, 

растения, вода и храни от животински и неживотински произход. При 

необходимост, в случай на бедствие, предлага за деблокиране част от държавния 

резерв от зърно и други хранителни запаси за изхранване на населението. 

 

1.12.12. Министърът на културата: 

Анализира възможните източници на рискове и извършва превантивна 

дейност за отстраняване или ограничаване въздействието на рисковите фактори, 

които биха могли да предизвикат възникването на бедствие. Извършва 

мониторинг чрез Главна дирекция “Инспекторат за опазване на културното 

наследство” при Министерството на културата, с общините и музеите във връзка 

с възможните рискови състояния за частична или пълна загуба на културно 

наследство. Дава методически указания и заедно с общините осигурява 

необходимите разработки за предприемане на превантивни мерки за защита на 

движимото и недвижимото културно наследство от бедствия и аварии. 

Съвместно с органите на управление по места, на общините и на 

директорите на музеите, организира защитните действия за културното 
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наследство при бедствия. Организира система за взаимодействие с регионите 

чрез Главна дирекция “Инспекторат за опазване на културното наследство” при 

Министерството на културата, общините и музейната мрежа. 

 

1.12.13. Министърът на образованието и науката: 

Ръководи дейностите по защита при бедствия, утвърждава и упражнява 

контрол при разработването на плана за защита при бедствия на МОН. След 

съгласуване с министъра на вътрешните работи, утвърждава програми за 

обучение, инструкции, указания и други за детските градини и училищата и 

типови планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния 

персонал и учителите в системата на народната просвета; 

Координира планирането и извършването на превантивни дейности от 

административните структури на министерството за недопускане или 

ограничаване въздействието на рисковите фактории, предизвикващи бедствия; 

Чрез регионалните си звена контролира провеждането на подготовката и 

обучението на ръководния персонал, учителите и помощен персонал за действие 

при бедствия, след съгласуване със съответните регионални звена на МВР. 

Организира разработването на процедури за действие на министерството при 

бедствия и координира дейността на регионалните инспекторати по образование 

по проблемите на евакуацията и възстановяването. 

 

1.12.14. Председателят на ДА “Държавен резерв и военновременни 

запаси”. 

Поддържа държавни резерви, предназначени за задоволяване националното 

стопанство и населението при бедствия.  

Деблокира държавни резерви за оказване помощ на населението и 

осигуряване на СНАВР при бедствия. 

 

1.12.15. Българският червен кръст: 

Създава и поддържа резерв от имущество от първа необходимост за 

първоначално подпомагане на пострадалите. Поддържа централна и 

междуобластни складови бази с резерв от имущество за бедстващи. 

Създава, подготвя, окомплектова и поддържа доброволни формирования за 

оказване на помощ на населението при бедствия: 

 екипи за оказване на първа помощ; 

 екипи от професионални психолози за оказване на Първа психологична 

помощ и психосоциална подкрепа при бедствен стрес; 

 екипи за оценка на нужди; 

 специализирани спасителни екипи с кучета от ПСС за издирване на 

пострадали; 

 екипи за възстановяване на семейни връзки; 

 екипи за търсене и спасяване на море; 
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 екипи за работа при наводнения.  

Поддържа радио-комуникационна мрежа на КВ и УКВ честоти за работа 

при бедствия. 

Осъществява взаимодействие и координация с правителствени и 

неправителствени структури, участващи в провеждане на спасителни работи при 

възникване на бедствия. Поддържа връзка и координация с МФЧК/ЧП и други 

национални дружества за привличане, получаване и разпределяне по установен 

ред на международна помощ при необходимост. Събира и разпределя вътрешна и 

международна помощ за населението в пострадалите райони. Организиране на 

кампании на национално и местно ниво за набиране на средства за подпомагане 

на пострадало при бедствия население. 

1.12.16. Председателят на Агенция за ядрено регулиране (АЯР): 

Изпълнява функциите на централен орган и пункт за връзка при ядрена и 

радиационна авария и предоставя информация на други държави и на 

международни организации; 

Събира и обработва постъпващите данни, които характеризират възникнала 

авария или трансграничен пренос и радиационна обстановка, прави прогнози за 

развитието и последиците за населението. 

 

1.12.17. Научен институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) 

към Българска академия на науката (БАН): 

 регистрира и документира възникнали земетресения; 

 предоставя данни за земетресенията, регистрирани в НОТССИ и 

възможните последствия за територията на страната; 

 

1.12.18. Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 

към БАН: 

 прогнозира метеорологична обстановка за районите, засегнати от 

бедствие; 

 информира заинтересованите държавни органи за метеорологичната 

обстановка в районите на бедствието и за очакваното му развитие; 

 поддържа система за анализ и оценка на разпространението на 

радиоактивни вещества по атмосферен път при авария в ядрен реактор и 

трансграничен пренос, предоставя на Щаба за координация и контрол прогнози 

за развитието на такава аварийна ситуация и последствията от нея; 

 предоставя на Аварийния център на АЯР метеорологични данни за 

България и Европа за прогнозиране на облъчването на населението с 

програмните продукти RODOS и ESTE и изготвяне на предложения за защитни 

мерки при авария в ядрено съоръжение. 

 

1.12.19. Ректорите на висши училища 
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Предлагат на Академичния съвет промяна на учебните планове и програми, 

като към съответните специалности се добавят часове за обучение по природни и 

техногенни рискове, тяхното управление и превенция и след приемането им ги 

утвърждават.  

Координират международното сътрудничество с разработени платформи 

(Интернет базирани уеб страници, училища за различни нива на обучение – 

бакалаври, магистри и специализирани международни институции и др.) към 

различните университети, като се използват създадените учебни материали и 

пособия.  
 

1.12.20. Областният управител: 

Организира и ръководи защитата при бедствия в областта. Организира и 

контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускането или 

намаляването на последиците от бедствия. Създава организация за оповестяване 

при бедствия. Представя в Министерство на вътрешните работи ежегоден доклад 

за дейността по защитата при бедствия. 

Организира и контролира дейностите по почистването на речните легла 

извън границите на урбанизираните територии. Назначава междуведомствена 

комисия, която извършва оглед на участъците, определени със заповед от 

общинската администрация; определя видовете работи за почистване и 

количествата им, идентифицира и маркира дърветата за премахване, определя 

участъците за залесителни и други укрепителни и противоерозионни дейности по 

бреговете на реките, изготвя констативен протокол, подготвя програма за 

планово почистване на речните участъци и приема с протокол почистените 

участъци; 

Когато при огледа Комисията установи, че за поддържането проводимостта 

на речното легло освен дейностите по почистване е необходимо и изземване на 

наносни отложения определя обемът и срока. Обемът на наносните отложения, 

които трябва да бъдат иззети, и срокът за извършване на дейността се определят 

по експертна оценка от междуведомствената комисия.Експертната оценка на 

Комисията не е технически проект.  

Областният управител одобрява програмата за планово почистване на 

речните участъци.  

 

1.12.21. Кметът на община: 

Организира и ръководи защитата при бедствия на територията на 

общината. Организира, координира и провежда превантивни мерки за 

недопускането или намаляването на последиците от бедствия. Планира в проекта 

на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по 

защита при бедствия в общината. Изгражда, поддържа и включва в дейностите по 

защитата създадените доброволни формирования съгласно ЗЗБ и ЗМВР.  

Издава заповед за определяне на участъци от реките с намалена 

проводимост. Назначава междуведомствена комисия, която извършва оглед на 

определените участъци от реките с намалена проводимост, определя видовете 

работи за почистване и количествата им, изготвя констативен протокол, подготвя 
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програма за планово почистване на речните участъци и приема с протокол 

почистените участъци. Когато при огледа Комисията установи, че е необходимо 

почистване на некоригирани участъци уведомява областния управител.  

Обемът на наносните отложения, които трябва да бъдат иззети, и срокът за 

извършване на дейността се определят по експертна оценка от 

междуведомствената комисия. Експертната оценка на Комисията  не е    

технически проект.  

Кметът одобрява програмата за планово почистване на речните участъци.  

 

2. Изпълнение на целите и задачите от предходната програма 

2.1. Финансирани превантивни дейности през периода 2009-2013 г 

В изпълнение на Националната програма за защита при бедствия през 

периода 2009 - 2013 г. бяха разработени и приети от Министерския съвет пет 

годишни плана за нейното изпълнение - по един за всяка година от 2009 г. до 

2013 г. 

 Въз основа на предоставените отчети от министерства, ведомства и по 

официални публикувани данни за финансирани превантивни дейности от 

Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към МС, беше 

изготвена обобщена справка за финансираните превантивни дейности през 

периода 2009-2013 г. 

 В Приложение 1 е дадена обобщена информация за приоритетно 

финансираните дейности на министерства, ведомства, областни администрации и 

общини през изминалия петгодишен период на действие на Националната 

програма за защита при бедствия, 2009 - 2013 г. 

Сред тях се отличават дейности, водещи основно до намаляване на риска от 

вредно въздействие на водите, свлачищни процеси и техногенни опасности. В 

резултат от изпълнението им беше определена устойчивостта на стената на яз. 

„Искър” на силно сеизмично въздействие. Разработена бе Методика за оценка на 

заплахата и риска от наводнения и бе извършена предварителна оценка на риска 

от наводнения за всички речни басейни и прилежащите им брегови зони, като 

бяха определени районите, за които съществува значителен потенциален риск 

или може да се предвиди вероятност за такъв. Определени и утвърдени са райони 

със значителен риск от наводнения в страната. Бяха изготвени и реализирани 

проекти за геозащита - възстановяване, актуализация и ремонт на опорна мрежа 

за свлачищата на територията на Република България. Извършени бяха дейности 

по ремонт и обезопасяване на железопътната инфраструктура от свлачищни и 

срутищни процеси, както и обследване на уязвимостта на кейовите стени от 

пристанищната инфраструктура на р. Дунав с цел защита от наводнения. Беше 

обновена и разширена мрежата за сеизмологичен мониторинг на Национален 

институт по геофизика, геодезия и география, като основен елемент от 

Националната система за ранни предупреждения. Бяха осигурени йодни таблетки 

за защита на населението при радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй”. 

 

2.2. Изводи и постигнати резултати през периода 2009-2013 г. 
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Въз основа на представената информация в таблицата бяха изготвени 

графични приложения, които показват тенденции в приоритетно финансираните 

дейности през изминалия петгодишен период от 2009 до 2013 г. 

Следващите графики показват тенденциите в изразходването на финансови 

средства за превантивни дейности по съответните опасности от министерства, 

ведомства и общини. 

 

 
Фиг.10. Разпределение по министерства, ведомства и общини на брой 

финансирани превантивни дейности 

 Видно от Фиг. 10, най-голям броя дейности за превенция на риска от 

бедствия през периода 2009-2013 г. от бедствия са финансирани и реализирани от 

общините в Р България. 

 Графиката дава още представа за съотношението между броя на 

включените дейности в годишните планове за изпълнение на Националната 

програма за защита при бедствия и броят на дейностите, финансирани от 

Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане (МКВП), както 

и съотношение между финансираните от МКВП дейности и тези финансирани от 

собствен бюджет, ЕС и други източници.  

Комисията за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, 

съгласно чл. 56, чл. 1, т.1 от Закона за защита при бедствия, взема решение за 

отпускане на целеви средства от държавния бюджет за предотвратяване, 

овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото 

им разходване. Средствата се предоставят за финансиране на превантивни 

дейности от Националната програма за защита при бедствия, включени в 

годишния план за нейното изпълнение, като допълващо финансиране към 
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одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените 

средства от други източници. 

 Фиг. 10 показва разликата между броя на включените в годишните планове 

и финансираните от МКВП дейности на Министерски съвет (респективно 

областни администрации), МВР, общините и Министерството на културата. 

Следващите няколко графики представят процентното съотношение между 

броя финансирани и включени дейности в годишните планове за изпълнение на 

Националната програма, 2009-2013 г. 

 

2009-2013 г.

29%

30%

71%

41%

Дейности финансирани от собствен бюджет, ЕС и други източници

Дейности финансирани от МКВП

Дейности включени в годишните планове

Дейности невключени в годишните планове  
 

Фиг. 11. Процентно съотношение на броя дейности, финансирани от МКВП 

и други източници и съотношение между финансираните от МКВП дейности, 

включени и невключени в годишните планове 

 Графиката показва, че от 71 % финансирани дейности от МКВП само 41 % 

са били включени в годишните планове за изпълнение на Националната програма 

за защита при бедствия. 

 Графиките по-долу сочат съотношението през съответната година. 
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2009 г.
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2011 г.

41%

29%
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Дейности невключени в годишен план 2011

2012 г.

43%
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 Фиг. 12. Разпределение на усвоени финансови средства по министерства, 

ведомства и общини за реализация на превантивни дейности 

 

Фиг. 12 дава информация за разпределението на финансовите средства по 

министерства, ведомства и органи на местната власт. Сините стълбове при 

министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията определят първенците в 

усвояването на финансови средства от Европейския съюз за намаляване на риска 

от бедствия. Не са за пренебрегване и стълбовете в червено, които подсказват за 

зависимост на превантивната дейност за намаляване на опасността от бедствия от 

средствата отпускани от МКВП. 

 Общия поглед върху графика 5 подсказва за почти равностойно участие на 

трите групи източници на финансови средства – собствен бюджет, фондове на ЕС 

и други източници и МКВП. 

Следващата фигура 13 потвърждава в процентно изражение участието на 

финансовите източници в реализацията на превантивни дейности за намаляване 

на риска от бедствия.  

2013 г.
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31%

43%

26%

Финансиране със собствени бюджетни средства

Финансиране със средства от ЕС и др. източници

Финансиране от МКВП

 
Фиг. 13. Процентно разпределение на усвоените финансови средства за 

превенция на опасността от бедствия 

 

Следващите фигури 14 и 15 дават информация за изразходването на 

финансовите средства през периода 2009-2013 г. по съответните видове 

опасности. 

1%

44%

34%

18%

2%

1%

сеизмична от води геоложка техногенна биологична от пожари

 
Фиг. 14. Общо усвоени средства през 2009-2013 за превенция на риска от 

съответните опасности 
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55%
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25%
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сеизмична от води геоложка техногенна биологична от пожари
 

Фиг.15. Усвоени средства от МКВП през 2009-2013 за превенция на риска 

от съответните опасности 
 

От графиките става ясно, че приоритетни за държавата през 2009-2013 г. са 

били дейностите, насочени към намаляване на опасността от води, геоложката и 

техногенна опасности, което би могло да се обясни с по-честата проява на 

събития от такъв характер през изминалия петгодишен период. 

 

3. Направления за научноизследователската дейност в областта на 

защитата при бедствия 

3.1. Направления за научноизследователската дейност във висшите 

училища и БАН 

Научните изследвания и иновациите ще са основен фактор, формиращ 

политиките, необходими за управление на човешката дейност, с цел 

предотвратяване или адаптация към измененията в климата и последващото 

въздействие върху околната среда. Акцентът може да бъде поставен върху 

устойчивостта на обществата и екосистемите на катастрофални събития, 

включително природни бедствия, чрез подобряване на капацитета за 

прогнозиране, ранно предупреждение и оценка на уязвимостта и въздействието, 

включително на съществуващия многостранен риск. Това изисква разработването 

на специализирани технологии и капацитет за справяне с природните бедствия, 

пожарите, промишлените аварии, морското замърсяване, разработване на 

медицински информационни инфраструктури във връзка със спасителни задачи и 

стабилизация след кризи, както и съответното правоприлагане.  

Научните изследвания, обхващащи цялата верига за справяне с бедствия и 

повишаване устойчивостта на обществото, ще подкрепят създаването на 

капацитет за реагиране при бедствени ситуации, както на европейско, така и на 

национално ниво включвайки: 

 изследване на причините за възникване на бедствени ситуации, 

включително и изучаване на изменението на климата върху появата на природни 

бедствия и тяхното протичане. Усъвършенстване на използваните и въвеждането 

на нови методи за прогнозиране на екстремни явления. В това отношение е 
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необходимо постоянно да се усъвършенстват моделите за прогноза на времето и 

системите за предупреждение за опасни хидрометереоложки  явления, 

разпространение на вредни вещества в атмосферата и др.; 

 разработване на научно-изследователска тематика във висшите училища 

за изучаване на възникването и развитието на т.н. “комплексни” бедствия (такива 

протичащи едновременно във времето или в близка последователност и влияещи 

си едни на други – т.н. “тригерирани” екстремни явления. Развитие на методите 

за превенция и защита от комплексни (природни и/или антропогенни) опасности; 

 изследване на причините, механизма, последствията и реакциите от 

стреса при извънредни ситуации, както и изучаване с практическа насоченост на 

факторите, влияещи на възприятието и интерпретацията на травмиращи 

ситуации, характеристиките на психологическата устойчивост на личността и 

механизмите на психологическазащита;  

 създаване на инфраструктура за непрекъснат мониторинг и анализ на 

рисковете от възникване на извънредни ситуации, информирането на органите на 

управление и населението за възникване им;  

 системни научни изследвания за усъвършенстване на нормативно – 

правните методически и организационни основи на държавната политика в 

сферата на повишаването сигурността на населението при бедствия и аварии и 

защита на критичната инфраструктура от заплахите от природен и техногенен 

риск; 

 провеждане на научно-практическите изследвания в създаването на 

конкретни насоки за практическа работа по повишаването на психологическата 

устойчивост на населението и органите за реагиране и управление при бедствия и 

аварии, като се разработят реални и ефективни планове и мерки за защита на 

населението и инфраструктурата.  

Сложността и обхватността на тези и други научни разработки и 

изследвания ясно очертава необходимостта от: 

 подобряване на капацитета на страната за намаляване на риска от 

бедствия и справяне с природни и причинени от човека бедствия, по-специално 

чрез разработване на информационни системи за ранно предупреждение и 

управление на риска по отношение на множество заплахи, използващи технологии 

за наблюдение на Земята; 

 създаване на лаборатории и постоянно действащи експертни работни 

групи от научни организации, организации с нестопанска цел, стопански 

дружества и организации и физически лица – експерти и специалисти в различни 

области по въпросите за изследване на природни и техногенни рискове и 

програмни научни колективи; 

 използване на последните научни достижения в областта на защитата от 

бедствия; 

 мониторинг на състоянието в сектора за защита от бедствия и научен 

анализ на опита в европейски и световен мащаб (административни структури, 

законодателство и др.); 

 подготовка на доклади и презентации; 
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 изготвяне на задания за изпълнение на проекти; 

 подготовка и научна оценка на проекти, организиране и научна 

преценка на изследванията, анализ, оценката и прогнозирането на рисковете и др. 
 

4. Насоки за организацията и съдържанието на обучението за защита 

при бедствия 

4.1. Насоки за организацията и съдържанието на обучението за защита 

при бедствия в системата на народната просвета и висшите училища 

Обучението за защита при бедствия  ще се развива и усъвършенства чрез 

разработване/актуализиране на: 

 нормативната база за организация на обучението и за действията при 

бедствия в системата на народната просвета (предучилищното и училищното 

образование); 

  учебните програми за обучение на децата и учениците по възрастови 

групи - детска градина, начален, прогимназиален  и гимназиален етап;  

    нови методически материали за системата на народната просвета за 

интерактивно обучение, относно действие и поведение при терористичен акт, 

съвместно с компететните органи от МВР, ДАНС и др.; 

 профилирани магистърски програми по природни и антропогенни 

рискове към съответните профилиращи специалности във висшите училища 

имащи отношение към бедствените и катаклизматични явления (МГУ, ТУ-

София, СУ, УАСГ, ПУ, ШУ и др.).  

 

4.2. Обучение на органите за управление, съставните части на 

Единната спасителна система и доброволците 

Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи се обучават 

за защита при бедствия. 

Обучението на органите на изпълнителната власт за изпълнение на 

дейностите по защита е задължително и се извършва в съответствие с 

изискванията на Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/.  

Съставните части на ЕСС включват структури на министерства и 

ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове за 

спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, юридически 

лица с нестопанска цел, включително доброволците и въоръжените сили. 

Подготовката на съставните части на единната спасителна система се 

извършва чрез тренировки и национални и международни учения. Съставните 

части на ЕСС ежегодно участват в подготовката и провеждането на SEESIM, 

учения, организирани от ЕС и от НАТО EARDCC. 

Доброволците се обучават в съответствие с изискванията на ЗЗБ, с цел 

постигане на оперативна съвместимост при изпълнение на задачите за защита на 

населението и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи (СНАВР) с основните съставни части на ЕСС, в 

зависимост от тяхната структура и предназначение. 

Академията на МВР играе основна роля при подготовката на силите и 

средствата от Единната спасителна система (на ГДПБЗН-МВР и доброволните 
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формирования по ПБЗН) по защита на населението. Планирано е изграждането 

на Национален учебен полигон по защита на населението на площ от 40 дка с 

индикативна стойност 15 млн. лв., проектирането на който приключва. На 

полигона ще бъдат симулирани рискови събития и последици от същите, като 

пожари, експлозии, земетресения, наводнения, аварии с опасни вещества и др. 

Ще бъдат обучавани и представители на органите за управление на защитата при 

бедствия. 

 

4.3. Обучението на населението за начините на поведение и действие 

при бедствия 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и 

изпълнението на необходимите защитни мерки се организира от кметовете на 

общините и може да включва: 

• информационни кампании за правилното поведение на населението 

при различни бедствия; 

• кампании, адаптирани за уязвимите групи в обществото – хора със 

зрителни и слухови затруднения, с моторни нарушения, възрастни граждани и 

деца, лишени от родителски грижи и др.; 

За нуждите на информационните кампании се изготвят листовки, брошури 

и книжки, в които са описани правилата за поведение при бедствия, материали, 

насочени към детските и учебни заведения, като книжки за оцветяване, указващи 

действията при различните опасности и др. 

Обучението на населението се подпомага чрез клипове и късометражни 

филми за поведението на хората при опасност или настъпило бедствие,чието 

разпространение се осъществява с активно участие на медиите. Изгражда се 

„Система със светлинни информационни табла” на места с голям човекопоток 

(аерогари, автогари, железопътни гари, метростанции, молове, стадиони, 

киноцентрове и др.).  

Полезно би било организиране и изработване на „раница с всичко 

необходимо при опасност”, която да се продава в търговските вериги и кампания 

за рекламирането й.  

 

 

5. Източници за финансиране 

Източниците за финансиране по Националната програма за защита при 

бедствия 2014-2018 са държавният бюджет, общинските бюджети, структурните 

фондове на Европейския съюз и други. 

Когато финансирането е за сметка на държавния бюджет, съгласно Закона 

за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Националната 

програма за защита при бедствия 2014-2018 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 Програмата, трябва да разполагат с 
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актуални разчети за необходимите разходи за дейностите в сферата на техните 

ангажименти за изпълнението на Програмата. Необходимо е в процеса на работа 

всяко ведомство да уточни по кои политики и програми ще бъде осъществявано 

финансирането на дейностите.    

Финансовите средства за изпълнение на Програмата е необходимо да бъдат 

заложени в бюджетите на съответните 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.  

 

6. Основни дейности по защитата при бедствия за периода от 2014-2018 

г. 

Основните видове дейности, които са планирани да се осъществяват за 

защита при бедствия в периода 2014-2018 г., са посочени в Приложение №. 2. 

 

 

Списък на използваните съкращения 

 

 

АД Акционерно дружество 

АЕЦ Атомна електроцентрала 

АПИ Агенция пътна инфраструктура 

АЯР Агенцията за ядрено регулиране 

БАБХ Българска агенция по безопасност на храните 

БАН Българската академия на науките 

БЧК Български червен кръст 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГД Главна дирекция 

ГДПБЗН Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението 

ГИС Географски информационни системи 

ДА Държавна агенция 

ДВ Държавен вестник 

ДН Директива за наводненията 

ЕАД Еднолично акционерно дружество 

ЕК Европейска комисия 

ЕООД Еднолична ограничена отговорност дружество 

ЕС Европейски съюз 

ЕСМ Електронни системи и мрежи 

ЕЕСМ Единната електронна съобщителна мрежа  

ЕСС Единна спасителна система 

ЗВ Закон за водите 

ЗЗБ Закон за защита при бедствия 

ЗМВР Закона за министерство на вътрешните работи 



 72 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ИАГ Изпълнителна агенция по горите 

ДГП Държавни горски предприятия 

ИА ГИТ Изпълнителна агенция Главна инспекция на труда 

ИО-БАН Институт по океанология при БАН 

КВ Къси вълни 

ЛСО Локална система за оповестяване 

МВР Министерство на вътрешните работи  

МГУ Минно геоложки университет 

МЗ Министерството на здравеопазването 

МЗХ Министерството на земеделието и храните 

МКВП Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане 

МО Министерство на отбраната 

МОН Министерство на образованието и науката 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МС Министерски съвет  

МФЧК Международна федерация на червения кръст 

НИГГГ Научен институт по геофизика, геодезия и география 

НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология 

ОПС Отводнителна помпена станция 

ПМС Постановление на министерски съвет 

ПОРН Предварителна оценка на риска от наводнения 

ПУ Пловдивски университет 

ПУРН План за управление на риска от наводнения 

РЗПРН Райони със значителен потенциален риск от наводнения 

СЗР Северозападен район 

СИР Североизточен район 

СНАВР Спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи 

СУ Софийски университет 

СЦР Северен централен район 

СУ Софийски университет 

ТУ Технически университет 

УАСГ Университет по архитектура строителство и геодезия 

УКВ Ултра къси вълни 

ЦАН Център за аерокосмическо наблюдение 

ШУ Шуменски университет 

ЮИР Югоизточен район 

ЮЗР Югозападен район 

ЮЦР Южен централен район 

 

 

 

 

 


