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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинската програма за намаляване риска от бедствия е разработена в изпълнение 

на чл. 6д, ал. 1 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ за изпълнение на целите на областната 

програма за намаляване на риска от бедствия. Общинската програма съдържа оперативни цели 

и дейности за реализиране на оперативните цели и очертава визията за намаляване риска от 

бедствия на територията на общината, на база приетата Национална стратегия за намаляване 

на риска от бедствия 2018 - 2030 г., разработена на основание на чл. 6а, ал. 2, т. 5 от Закона за 

защита при бедствия и Указанията, дадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към 

Министерски съвет на Република България. 

 Общинската програма е със срок на действие 5 години и обхваща периода 2021 - 2025 г. 

Тя следва да подпомогне изпълнението на НСНРБ, отчитайки необходимостта планираните 

дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори 

и опасности. Общинската програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване 

на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността 

и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на 

принципа „да изградим отново, но по-добре". 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия взема предвид Националния 

план за защита при бедствия, приетата през 2019 г. Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и План за действие, както и съпътстващите ги секторни оценки, за 

осигуряване на съгласуваност на действията за намаляване на риска от бедствия, за 

адаптиране към промените в климата и за устойчиво развитие. Има за цел предотвратяването 

и/или намаляването на неблагоприятните последици, които могат да настъпят и засегнат 

живота и здравето на населението, околната среда и водите, както и за опазване на 

държавната, общинската и частната собственост вследствие на природни и/или човешки 

дейности, бедствия. 

Отчитайки състоянието в момента, както и слабите, и силните страни в сферата на 

намаляването на риска от бедствия в Република България, може да бъде формулирана 

следната основна цел: „Предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятните 

последици за човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и 

културното наследство в България, вследствие на природни и причинени от човешка 

дейност бедствия”. 

За изпълнение на оперативните цели и постигане на основната цел, в настоящата 

Програма за намаляване на риска от бедствия, се определят следните приоритети за 

действие: 

- прилагане на устойчиви национални политики за провеждане на мероприятия за 

развитие капацитета на ръководния състав и служителите от администрацията за 

идентифициране и оценка на рисковете от бедствия, застрашаващи живота и здравето на 

населението и околната среда; 

- идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия, включващи 

изграждането и поддържането на национални системи за прогнози, мониторинг, ранно 

предупреждение и оповестяване при бедствия; 

- изграждане на култура за защитата при бедствия на всички нива на управление в 

обществото чрез провеждане на обучения и по-голяма публичност; 

- намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за 

ефективно реагиране при бедствия и спасително-възстановителни дейности след бедствието; 

- изграждане на ефективна система за действие и взаимодействие, включваща 

планиране и отчитане на мерки и мероприятия по превенция за намаляване риска от бедствия, 

контрол и координация. 

- повишаване на културата за защита и самозащита при бедствия на всички нива на 

управление в общината и обществото.  
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- осигуряване готовността на органите на управление в общината и населението, за 

поведение и ефективни действия за защита, и помощ в засегнати от бедствия райони.  

- идентифициране на обекти от изградената инфраструктура, изискващи адекватни 

мерки за намаляване на риска от бедствия. 

С програмата се определят превантивните действия за ефективна реакция по 

намаляване на идентифицираните съществени рискове от бедствия и недопускане 

възникването на нови такива, чрез реализация на приоритетни инвестиции в областите на 

ефективно планиране и управление, аналитични оценки на риска и изпълнение на обекти, 

изискващи мерки за намаляване на риска от бедствия, за осигуряване на устойчива и по-

безопасна среда на живот за населението. 

За осъществяване целите на програмата е необходимо участието и активното 

ангажиране на публичния сектор, частния сектор, научната общност, доброволните 

формирования, организациите с нестопанска цел и населението. 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия цели да се изгради една 

рамкова програма с която да се определят обекти с приоритети за действие, за да се намали 

риска от бедствия и да се подпомогне изпълнението на мерките, които се залагат в нея 

на общинско ниво. 

Настоящата програма може да бъде променяна преди изтичане на програмния срок, 

предвид възникване на нови опасности от бедствия и аварии на територията на общината, 

чието развитие, въздействие и последици променят приоритетите и задачите за защитата на 

населението, както и при промяна на нормативната уредба, отнасяща се или свързана с 

изменение регламента и финансирането на дейностите по превенция защитата от бедствия. 

Превенцията и готовността за реакция са основа за намаляване на риска и щетите от бедствия. 

Инвестицията в превенция е във фокуса на всички наши усилия. 

  

1. Очаквания от реализирането на Общинската програма за намаляване на риска от 

бедствия. 

Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическо състояние на 

обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважен 

компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет. Реализирането на 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се фокусира върху: 

• Намаляване уязвимостта на населението от бедствия; 

• Подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за 

намаляване на риска от бедствия в отделните сектори и недопускане дублиране на 

дейности; 

• Повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия; 

• Подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия; 

• Използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в 

областта на намаляване на риска от бедствия; 

• Повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска 

от бедствия. 
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2. Оперативни цели и дейности за периода 2021 - 2025 г. 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия определя оперативните цели 

и дейности в отделните приоритетни области за действие за постигане на заложените цели. 

На база идентифицираните опасности от природни явления, човешка дейност, 

промишлени и други ситуации с потенциален риск за бедствие, за изпълнение на 

оперативните цели с цел намаляване риска от бедствия се предвиждат дейностите: 

 

№ Дейности за реализиране на 

оперативните цели 

Отговорност Срок 

І. Изграждане ефективна система за действие и взаимодействие, включваща 

планиране и отчитане на мерки и мероприятия по превенция за намаляване 

риска от бедствия, контрол и координация 

1. Изготвяне и приемане на общинска 

програма за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2021-2025 г. 

Съвет за намаляване на 

риска от бедствия 

…………… 

2. Изготвяне на годишни планове за 

изпълнение на Програмата за намаляване на 

риска от бедствия 2021-2025 г. 

Съвет за намаляване на 

риска от бедствия 

ежегодно до 

01.03. 

3. Актуализация на Плана за защита при 

бедствия на база изготвена оценка и профил 

на риска, с приложения, разчети и схеми, 

неразделна част от плана. 

Съвет за намаляване на 

риска от бедствия 

30.06.2021 г. 

ежегодно на 6 

месеца 

4. Създаване на механизъм за координация, 

взаимодействие на потока от информация 

между общинската администрация, 

териториалните структури на държавната 

администрация и други заинтересовани 

институции, в това число и НПО. 

Съвет за намаляване на 

риска от бедствия, 

Община 

2021 г. 

5. Изготвяне на годишен доклад за 

състоянието на защитата при бедствия на 

територията на община Ивайловград. 

Съвет за намаляване на 

риска от бедствия 

ежегодно до 

01.03. 

6. Актуализиране на документите, касаещи 

дейностите в областта на защитата при 

бедствия, в съответствие с изменения в 

нормативната уредба. 

Съвет за намаляване на 

риска от бедствия 

текущ 

II. Повишаване културата за защита и самозащита при бедствия на всички нива на 

управление в Общината и обществото 

1. Участие в обучения за повишаване на 

капацитета за управление на риска от 

бедствия на служители и екипи на 

подчинени звена от Общинска 

администрация, доброволци от 

доброволното формирование към 

Общината, служби и други оперативни 

структури за изпълнение на дейностите по 

защитата при бедствия. 

Община постоянен 

2. Насърчаване на обучението в системата на 

предучилищното и училищното 

образование за риска от бедствия, 

включващо превенция, готовност, реагиране 

и възстановяване. 

Съвет за намаляване на 

риска от бедствия,  

Община 

постоянен 
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Провеждане на работни срещи, състезания, 

конкурси, викторини и тренировки по 

евакуация. 

3. Оказване на методическа помощ при 

организиране на обучението в детските и 

учебни заведения за действия и защита при 

бедствия. Провеждане на тренировки по 

евакуация. 

Община ежегодно 

4. Провеждане на разяснителни кампании сред 

населението /информационни дни/ и 

публикуване на информация на интернет 

страницата на Общината за повишаване 

информираността на населението и 

препоръки за поведение и действие при 

бедствия. 

Община, Членовете на 

Съвета за намаляване на 

риска от бедствия 

текущ 

5. Усъвършенстване на обучението, 

подготовката и взаимодействието на 

конкретно оперативно ниво. 

Съвет за намаляване на 

риска от бедствия, 

Община 

текущ 

6. Поддържащо обучение и практически 

занятия с доброволците от регистрираното 

в националния регистър доброволно 

формирование.  

Община ежегодно 

7. Подпомагане на интерактивни инициативи 

в училищата и детските градини, свързани 

с дейности за повишаване знанията на деца 

и учащи в областта на защитата и 

самозащитата при бедствия. 

Община, Членовете на 

Съвета за намаляване на 

риска от бедствия 

ежегодно 

8. Съвместни инициативи със социални, 

здравни и културни заведения за 

повишаване готовността им за действие и 

взаимодействие при бедствия. 

Община, Членовете на 

Съвета за намаляване на 

риска от бедствия 

ежегодно 

ІІІ. Осигуряване готовността на органите на управление в общината и населението 

за поведение и ефективни действия за реакции при бедствия и помощ в 

засегнати райони от бедствени ситуации 

1. Обучение на членовете на Съвета за 

намаляване риска от бедствия. 

Председател на Съвета 

за намаляване на риска 

от бедствия 

периодично 

2. Повишаване капацитета на членовете на 

Общински Щаб за изпълнение на Плана за 

защита при бедствия и Общинския съвет за 

сигурност, за реагиране при възникване на 

бедствия чрез обучения и практическа 

подготовка.  

Община 

 

периодично 

3. Работна среща с ръководители на общински 

структурни звена по въпросите на 

взаимодействието при предприемане на 

действия, свързани с намаляване на риска от 

бедствия. 

Община периодично 

4. Ролята и мястото на кметовете и кметските 

наместници при превенция за намаляване на 

риска от бедствия и възникване на 

бедствени ситуации. 

Община ежегодно 
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5. Своевременно предоставяне - чрез медиите, 

на актуална информация, свързана с 

възникнали критични ситуации, в услуга на 

обществеността. 

Община при 

необходимост 

IV. Идентифициране на обекти от изградената инфраструктура, изискващи 

адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия 

1. Зониране на области на база сеизмично 

неосигурени сгради в общината, в 

съответствие с тяхното поетапно обследване 

и обновяване.  

Община 2021-2025 г. 

2. Установяване и картографиране на 

критичната инфраструктура и обектите й на 

територията на община Ивайловград. 

Община 2021-2025 г. 

3. Поддържане проводимост на съоръженията 

за отвеждане на повърхностни дъждовни 

води. 

Община постоянен 

4. Поддържане на вътрешен регистър на 

наблюдавани водни обекти, общинска 

собственост и участъците от реки и дерета в 

урбанизираната територия. 

Община постоянен 

5. Поддържане проводимостта на речните 

корита и укрепване на брегови ивици в 

урбанизираната територия. 

Община ежегодно 

6. Поддържане и контрол на безопасни обеми 

на язовирите /общинска собственост/ в 

експлоатация. 

Община постоянен 

7. Поддържане в безопасност на мостови, 

укрепителни и други съоръжения, 

водопроводи, канализация, ел проводи, 

колектори и пътища от общинската 

инфраструктура. 

Община текущ 

8. Обследване и изготвяне на техническа 

документация на мостови съоръжения на 

общинската пътна мрежа в общината. 

Община 2025 г. 

9. Изграждане на мълниезащити на сгради от 

социалната инфраструктура, където 

липсват такива. 

Община при 

необходимост 

10. Наблюдение и ежегодна актуализация на 

списъка с възникналите свлачища на 

територията на общината през 

предходната година.  

Община постоянен 

11. Контрол и своевременно предприемане 

/при необходимост/ на процедура по 

ликвидиране на образували се 

нерегламентирани сметища.  

Община текущ 

12. Съдействие при осъществяване на контрол 

от компетентните институции на 

мероприятия, свързани пряко с третиране 

на опасните отпадъци. 

Община ежегодно 

13. Съдействие на ветеринарно-медицинските 

органи при превенция и други 

Община постоянен 
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мероприятия за минимизиране и 

недопускане на опасности от възникване 

на сложна епизоотична обстановка. 

14. Контрол по опазване на горски общински 

фонд, в т. ч. по време на пожароопасния 

сезон, с включен и полски фонд. 

Община ежегодно 

15. Поддържане в постоянна готовност на 

техниката за включване в мероприятия по 

защитата при бедствия. 

Община постоянен 

16. Наличие на актуални разчети на 

доставчици на хранителни продукти от 

първа необходимост за предоставяне на 

населението при настъпили обстоятелства. 

Община текущ 

17. Поддържане в изправност и дооборудване 

на изградените противопожарни депа за 

осигуряване на доброволците от 

доброволното формирование при 

участието им за преодоляване на бедствия 

и аварии.  

Община текущ 

18. Попълване състава на регистрираното 

доброволно формирование.  

Община текущ 

19. Предприемане на мерки за възстановяване 

на разрушени участъци по защитните диги 

на общинска територия, с цел ограничаване 

на по-нататъшни последствия. 

Община незабавно при 

възникване 

 
3. Отчитане на напредъка по изпълнението на Общинската програма за намаляване на 

риска от бедствия. 

За изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се изготвят 

и приемат годишни планове, които съгласно разпоредбите на чл. 6д, ал. 5 от ЗЗБ, 

задължително съдържат: 

1. оперативни цели; 

2. дейности; 

3. бюджет; 

4. срок за реализация; 

5. очаквани резултати; 

6. индикатори за изпълнение; 

7.отговорни институции. 

Изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се 

осъществява посредством съответните годишни планове и се отчита с доклада за състоянието 

на защитата при бедствия, който съдържа информация за реализираните мерки и 

идентифицираните предизвикателства. 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия прави преглед и изготвя 

годишен доклад до Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за състоянието на 

защитата при бедствия на територията на общината. 

 

4. Финансиране 

Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на Общинската програма за 

намаляване на риска от бедствия са:  

- републиканския бюджет; 

- общинския бюджет; 

- фондовете на Европейския съюз; 

- други международни организации. 
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Когато финансирането на дейностите по Националната програма е за сметка на 

държавния бюджет, финансовите средства се осигуряват в рамките на одобрените бюджети за 

съответните министерства и ведомства и бюджетните взаимоотношения на общините с 

централния бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 

съответната година. 

Допълнителни финансови средства се осигуряват, като допълващо финансиране към 

одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други 

източници, за реализиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране 

чрез решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет. Дейностите следва да имат принос за постигането, както и за 

изпълнението на една или повече от оперативните цели от Общинската програма за 

намаляване на риска от бедствия. Също така, от съществено значение е дейностите да водят до 

решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или 

повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на общинско ниво. 

 

Проектът на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия - 2021 – 2025 г. 

и Плана за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия за 2021 г. 

са приети на онлайн - заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, на 

………….2021 г. 

 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия е съгласувана от Областен съвет за 

намаляване риска от бедствия на Област Хасково, на основание чл. 6д, ал. 3 от Закона за 

защита при бедствия и в изпълнение на чл. 64б, ал. 4, след обществено обсъждане в 

изпълнение изискванията на чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия и е приета от 

Общински съвет - Ивайловград с Решение № ......... от ..........2021 г. 


