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Националната програма за защита при бедствия е приета с Протокол № 21
от заседание на Министерския съвет на 28.05.2009 г.
Националната програма за защита при бедствия определя целите,
приоритетите и задачите за защита при бедствия за срок от 5 години. За
изпълнението й се приемат годишни планове.
Настоящият план се изготвя в изпълнение на чл. 6, т. 5 и чл. 18, ал. 3 от
Закона за защита при бедствия и включва основните превантивни дейности за
финансиране и изпълнение през 2012 г.
Основна цел на плана е подобряване на превантивната дейност,
повишаване подготвеността на изпълнителната власт, юридическите лица,
едноличните търговци и населението за ограничаване на последиците от бедствия
и аварии, осигуряване на защитата на живота, здравето и имуществото на
населението, опазване на околната среда, културните и материалните ценности
при възникване на бедствия.
Основни задачи на Годишния план за 2012 г. за изпълнение на
Националната програма за защита при бедствия са:
• подобряване на работата по изследване, анализ, оценка и прогнозиране
на рисковете от бедствия;
• организиране и определяне на дейностите по категоризиране на
територията на страната в зависимост от рисковете;
• организиране на процеса и осъществяване на планирането на защитата
при бедствия през 2012 г.;
• подобряване на работата по прилагане на превантивни мерки за
недопускане или намаляване на последиците от бедствия и тяхното
всестранно осигуряване;
• определяне на неотложни мерки за изпълнение с цел намаляване на
въздействието на различните бедствия;
• организиране и осигуряване на основните дейности по ранно
предупреждение и оповестяване при бедствия.
Дейностите за предотвратяване или намаляване на последствията от
природни или предизвикани от човека бедствия са в следните основни
направления:
1. Дейности за намаляване на последиците от земетресения:
• изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на
страната;
• актуализация на сеизмичното райониране и провеждане на
микросеизмично райониране, където е необходимо;
• категоризиране на територията на страната по отношение на
сеизмичния риск;
• упражняване на строг контрол за стриктно спазване на съответната
действаща нормативна уредба при териториално-устройственото
планиране,
инвестиционното
проектиране,
изпълнението
и
експлоатацията на строежите;
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• усилване на амортизираните осигурени и на неосигурените на
сеизмични въздействия сгради и съоръжения, в т.ч. на недвижимите
културни ценности и др.
2. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от
наводнения:
• предварителна оценка на риска от наводнения;
• изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения;
• изготвяне на карти на риска от наводнения;
• разработване на планове за управление на риска от наводнения.
Това са дейностите по Директива 2007/60/ЕО относно оценката и
управлението на риска от наводнения за провеждане на ефективна превантивна
дейност от наводнения.
3. Дейности за намаляване на последствията при радиационна авария:
• проиграване на външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй” от
областните администрации, общините, юридическите лица (еднолични
търговци) и населението от зоните за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ);
• поддържане в непрекъснат режим на работа на системата за радиационен
мониторинг в ЗНЗМ;
• поддържане в непрекъсната готовност на системата за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
населението;
• поддържане на екипи за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи в зоните за аварийно планиране;
• поддържане в постоянна готовност на силите на ЕСС, определени за
действие при авария в АЕЦ "Козлодуй".
4. Дейности за предотвратяване или намаляване на последствията при
авария с опасни вещества:
• прогнозиране на последствията от възникване на промишлени аварии в
зависимост от вида, количеството, вредното въздействие и
разпространение на отделените промишлени отровни вещества;
• подготовка и поддържане на сили и средства, предназначени за
предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии с отделяне
на опасни вещества;
• изграждане и поддържане на локални системи за оповестяване на
населението при опасности от възникване на аварии с отделяне на
опасни вещества;
• осигуряване на работниците, служителите и населението от
застрашените зони на заразяване от промишлени отровни вещества с
индивидуални средства за защита.
5. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от
биологично заразяване:
• мониторинг на рисковите територии;
• предоставяне на информация за текущото и прогнозиране на бъдещото
състояние на наблюдаваните обекти;
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• информиране на обществото за възможните рискове и действията при
биологично заразяване;
• обучение на екипите от частите на единната спасителна система за
действия при биологично заразяване;
• планиране, създаване и съхранение на материални запаси (лекарства,
ваксини, препарати, тестове и пр.) за използване при биологично
заразяване.
1. Анализ на защитата при бедствия през 2010 г.
През 2009 г. се разработи и прие Национална програма за защита при
бедствия и годишен план за изпълнението на програмата за 2009 г. Двата
документа бяха изготвени от междуведомствена работна група, включваща
експерти от министерствата и ведомствата с отношение към защитата при
бедствия, Националното сдружение на общините в Р България, Българския
червен кръст, БАН и преподаватели от водещи висши училища.
Бяха разработени и приети наредби, регламентиращи различни аспекти от
защитата при бедствия.
През 2009 г. настъпиха някои структурни промени в централната
изпълнителна власт, като с Решение на Народното събрание от 27.07.2009 г. за
приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 60
от 2009 г.) бе закрито Министерство на извънредните ситуации. Функциите и
дейностите по защита при бедствия преминаха към Министерство на вътрешните
работи. Във връзка с това се прие Закон за изменение и допълнение на Закона за
Министерство на вътрешните работи (ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г.), с който
се регламентира, че министърът на вътрешните работи ръководи, координира и
контролира осъществяването на държавната политика за защитата при бедствия.
За изпълнение на задачите по защита при бедствия в МВР през 2010 г. се
създаде Главна дирекция "Гражданска защита". През 2011 г. се обединиха Главна
дирекция „Гражданска защита” и Главна дирекция „Пожарна безопасност и
спасяване” в една Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението".
Тази главна дирекция е 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 Закона за защита при бедствия, която
извършва:
• превантивна дейност;
• предупреждение и оповестяване при бедствия;
• операции по издирване и спасяване;
• провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи при бедствия;
• оперативна защита при наводнения;
• радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии,
свързани с опасни вещества и материали;
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• обучение на населението за начините на поведение и действие при
бедствия, и прилагане на необходимите защитни мерки;
• координиране на обучението за действие при бедствия;
• оказване на методическа и експертна помощ по защита при бедствия на
териториалните органи на изпълнителната власт;
• осъществяване на взаимодействието с компетентните държавни органи
по въпросите на готовността за работа при положение на война, при
военно или извънредно положение;
• предлага на министъра на вътрешните работи да обяви бедствено
положение на територията на цялата страна или на част от нея;
• подпомага
дейността
на
Междуведомствената
комисия
за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
• защитата на населението при обявяване на режим "положение на война",
"военно положение" или "извънредно положение" в съответствие с
разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г.
(необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на
Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и
Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г.,
ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г. (ДВ, бр. 62
от 1989 г.).
За осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране
чрез Единен европейски номер 112 се създаде Дирекция „Национална система
112” в структурата на МВР.
През 2010 г. с Решение № 973 от 29 декември 2010 година се прие
Национален план за защита при бедствия.
В изпълнение на точка 2 от решението министърът на вътрешните работи
създаде междуведомствена експертна група от представители на компетентните
органи на изпълнителната власт, които имат отговорности в случай на въвеждане
в действие на плана за защита при бедствия.
2. Изпълнение на дейностите, заложени в годишния план за изпълнение
на Националната програма за защита при бедствия за 2010 г.
С цел защита от вредното въздействие на водите и предотвратяване на
геоложки или техногенен риск във връзка с Приложение № 1 на точка 1.4 от
Протокол № 2 от 13 април 2010 г. на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВП-МС) по
приоритетите за превантивна дейност на мероприятията на министерствата и
ведомствата през 2010 г. бяха отпуснати следните суми:
• Министерство на околната среда и водите – 250 000 лева;
• Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – 100 000 лева;
• Министерство на регионалното развитие и благоустройство – 801 000 лева;
• Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения –
1 167 268 лева;
• Министерство на вътрешните работи – 1 330 000 лева;
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•
•
•
•

Министерство на културата – 380 000 лева;
Министерство на образованието, младежта и науката – 150 000 лева;
Министерство на отбраната – 800 000 лева;
Министерство на зeмеделието и храните – 2 247 698 лева.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
За предварителна оценка на риска от наводнения в главните речни басейни
на Република България на основание чл. 4, ал. 1 на Директива 2007/60/ЕС, беше
отпусната сумата от 250 хил. лв.
След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на Закона за обществените поръчки е избран изпълнител и е сключен
договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Предварителна оценка
на риска от наводнения в главните речни басейни на Република България –
методика на оценка на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива
2007/60/ЕС” на стойност 240 000 лв.
На 11 юли 2011 г. е приет Първият междинен доклад за изпълнение на
обществената поръчка, който представлява самостоятелна част от „Методика за
предварителна оценка на риска от наводнения”, която съгласно изискванията на
Закона за водите е основа за изпълнение на задълженията на Република България
по Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от
наводнения, за предварителна оценка на риска от наводнения.
МИНИСТЕРСТВО
НА
ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА
И
ТУРИЗМА
За определяне на сеизмичния риск на язовирната стена на язовир „Искър“
беше предоставена сумата от 100 хил. лв.
През 2010 г. от МКВП-МС бяха отпуснати 100 000 лв. за определяне
сеизмичния риск на язовирната стена на язовир „Искър”. Същите не бяха усвоени
през календарната година, поради късното отпускане и продължителните
процедури за съгласуване с ДАНС. Парите бяха върнати в бюджета и за 2011 г.,
за същата дейност бяха отпуснати 300 000 лв., като в момента се работи по
решаване на проблема.
МИНИСТЕРСТВО
НА
РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ
И
БЛАГОУСТРОЙСТВИОТО
За техническа помощ - изготвяне на проекти за геозащита и
възстановяване, актуализация и ремонт на опорна мрежа за свлачищата на
територията на Р. България, свързано с регистъра на свлачищата, беше отпусната
сумата от 801 хил. лв.
Техническата помощ по Програма 10 „Противодействие на свлачищните,
ерозионните и абразионни процеси”, Функция ІІ „Отбрана и сигурност” по
бюджета на МРРБ е в три основни направления:
• проучване /проектиране на свлачищни обекти;
• актуализация на опорна наблюдателна мрежа на геодинамични свлачищни
процеси;
• въвеждане на информация в „Регистъра на свлачищата”.
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След провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по
ЗОП, в т.ч. една специална обществена поръчка, се подписаха конкретни
договори със спечелилите участници и предоставените средства бяха усвоени на
87,39 %, отчетеният и неусвоен остатък от 100 975 лв. бе възстановен.
Изготвените проучвателни и проектни работи бяха предоставени на
съответните общински администрации за кандидатстване за финансиране на
строителството по оперативна програма „Регионално развитие” или по друг ред.
Възстановените или новоизградени контролно-измервателни мрежи на
регистрирани свлачища са включени в програмата на министерството за режимни
наблюдения във връзка с подобряване на точността на оценките за състоянието на
свлачищните процеси и изготвянето на надеждни прогнози.
В „Регистъра на свлачищата“ е въведена информация за основните
характеристики на регистрираните свлачища в свлачищни райони, обект на
режимни изследвания от "Геозащита"ЕООД-Плевен, Перник и Варна и включва
данните от 2009 г. Обобщената база данни за регистрирани свлачища на
територията на страната се използва едновременно с базата данни за управление
на страната в случаи на кризи.
МИНИСТЕРСТВО
НА
ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
През 2010 година за превантивни дейности за предотвратяване и
намаляване на последиците от бедствия са отпуснати и напълно усвоени средства
в размер на 1 167 268 лева, които са разпределени в следните направления:
•
за превантивна дейност по защита на пристанищната инфраструктура
от наводнение 100 000 лева – изработен е „Технически проект за рехабилитация
на Източен кей, гр. Лом” - като резултат от частично обследване уязвимостта на
кейовите стени от пристанищната инфраструктура на р. Дунав;
•
за превантивни дейности по защита от бедствия при обилни валежи,
снежни бури и заледявания по железопътната инфраструктура и съоръженията
– 420 000 лева;
•
за изграждане на разрушена предпазна дига при моста на р. Искър на
км 71+900 в междугарието Зверино–Черепиш по 2-ра главна жп линия СофияГoрнa Оряховица-Варна. Преди окончателното и завършване, при обилни валежи
в началото на месец декември 2010 г., обектът е наводнен, което за пореден път
показва острата необходимост от изграждането на предпазната дига и нейното
значение за осигуряване на безопасността на движението на влаковете в участъка.
Налага се повторно да се изпълнят някои от строително-монтажни работи.
Въпреки забавянето, обектът е завършен напълно;
•
за обезопасяване на стръмни земно-скални откоси чрез обрушване по
алпийски способ на активизирани свлачищни и срутищни процеси, предизвикани
от наводнения - 647 268 лева – укрепен е земно-скален масив в междугарието
Царева Ливада – Габрово от км 2+810 до км 2+930 по 4-та главна жп линия РусеПодкова. Изрязани са храсти и дървета, скатът е преоткосиран, по алпийски
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способ е обрушен земно-скален масив. Възстановена е подпорната стена и са
положени високоякостни мрежи и анкери за замрежването на ската.
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
За специализиран транспорт, временно съхранение и обезвреждане на
токсични газове за микроелектрониката бе отпусната за сумата от 400 хил. лв. По
преписката е подготвено становище от служителя по сигурността на
информацията относно необходимостта за прилагане на специални мерки за
сигурност на процедурата. За тази дейност е пусната заявка за разрешаване за
провеждане на обществена поръчка до дирекция ”Управление на собствеността и
социалната дейност” (ДУССД) на МВР, но поради недостатъчното време за
подготвяне на обществената поръчка парите са върнати обратно в МКВП-МС.
За мониторинг, ремонт, поддръжка и изследване на водоизточниците от
дълбоки сондажи и разчети за тяхното ползване при извънредни ситуации, в
градовете над 100 хил. жители бе отпуснати сумата от 300 хил. лв. За тази
дейност е пусната заявка за разрешаване провеждането на обществена поръчка до
ДУССД на МВР. Проведена е среща с експерти от Министерство на отбраната,
МОСВ, МЗХ и Столична община за уточняване на бройката на сондажите, които
се намират в имоти, стопанисвани от съответните ведомства. Извършени са около
250 броя сондажи на територията на Столична община. Внесена е информацията,
изискана от сектор „Капитално строителство”, на дирекция УССД на МВР,
включваща и техническа спецификация на дейностите, които следва да се
извършат. Поради невъзможността да се спазят сроковете за обявяване на
обществена поръчка, парите бяха върнати в МКВП.
За текущ ремонт и поддържане на колективните средства за защита за
сумата от 200 хил. лв. След изготвяне на необходимите документи от ГДГЗ-МВР
се проведе търг и се подписаха договори с фирми изпълнители на поръчката.
Ремонтни работи са извършени в колективни средства за защита в областите,
както следва: - Бургас – 6 броя; Варна – 6 броя; Враца – 1 брой; Перник – 1 брой;
Пловдив – 4 броя; Русе – 5 броя; София – 3 броя; Хасково – 1 брой; Ямбол – 1
брой.
За създаване на система от аварийни прагови стойности за нивата на реките
при наводнения бе отпусната сумата от 130 хил. лв. За тази дейност е пусната
заявка за разрешаване провеждането на обществена поръчка до дирекция УССД
на МВР. Получено е разрешение за провеждане на обществена поръчка и е
изготвена заповед за създаване на експертен технически съвет съгласно
вътрещните правила относно реда за планиране и организация на провеждането
на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на
изпълнението на сключените договори. Експертният съвет приключи работата си
с изготвяне на доклад за стартиране на процедура за провеждане на обществена
поръчка. Поради недостатъчното време за провеждане на обществената поръчка,
парите бяха върнати обратно в МКВП.
За превантивни противопожарни мероприятия в горски територии – оценка
и възможности за оптимизирането им бе отпусната сумата 200 хил. лв. По тази
задача парите не са усвоени и са върнати в МКВП-МС.
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МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
За оборудване на съвременни сканиращи системи и създаване на цифрова
база данни на архитектурни паметници и археологически обекти от национална и
световна значимост, заплашени от вредното въздействие на водите, за сумата от
380 хил. лв.
•
създаване, поддържане и използване на цифрова база данни за
обектите в риск – 180 000 лв.;
•
за дейностите по проучване и документиране на подводното
археологическо и културно наследство по българското Черноморско крайбрежие
– 200 000 лв.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
МКВП-МС отпусна сумата от 150 хил. лв. за осигуряване на
съфинансиране на проектите на ЕС с българско участие в 7РП и други програми,
имащи отношение към вредното въздействие на водите.
В изпълнение на дейностите по Националната програма за защита при
бедствия за 2010 г., заложени на Министерството на образованието, младежта и
науката (МОМН), от МКВП-МС беше финансирана дейността по т. 93
„Осигуряване средства за подготовка и съфинансиране по проекти на ЕС с
българско участие в програми, имащи отношение към извънредните ситуации”, в
размер на 150 000 лева.
Министерството на образованието, младежта и науката е сключило три
договора за съфинансиране на проекти, които са част от приетата от МС
Национална пътна карта за научна инфраструктура.
Проектите са в областта на мониторинга на океаните и моретата,
производството и изследването на нови материали с приложения в опазването на
околната среда и са преминали през национална експертиза и международна
валидация.
Сключени са следните договори за съфинансиране:
9 Проект „ЕвроАрго” - Договор № Д01-626/14.12.2010 г. между МОМН и
Институт по океанология към БАН (ИО-БАН) на стойност 55 000 лв.
9 Проект „ЕвроАрго” - Договор № Д01-627/14.12.2010 г. между МОМН и
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ) – Варна на
стойност 45 000 лв.
9 Проект „Инфрамат” - Договор № Д01-628/14.12.2010 г. между МОМН и
Института по физикохимия на БАН на стойност 50 000 лв.
Проект „ЕвроАрго” – Проектът се изпълнява като обединение на два
елемента:
1. Система за наблюдение на морската среда, базирана на стационарна
платформа – изпълнява се от ИО-БАН (ДО1-626/14.12.2010 г.);
2. Система за сигурност, анализ, превенция и управление на риска в
наблюдавания район – изпълнява се от ВВМУ (Д01-627/14.12.2010).
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Проект „Инфрамат” – Изпълняват се дейности свързани с опазване на околната
среда и в частност с очистване на водите.
ИНФРАМАТ е инфраструктура за производство и изследване на нови
материали с приложение в промишлеността, биомедицината и околната среда;
изследвания, диагностика, реставрация и консервация на артефакти от метал.
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Българската армия поддържа 93 модулни формирования, специализирани
за действия при различни кризи и ликвидиране на последствия от бедствия, както
следва: 14 модулни формирования за ликвидиране на последствията от
наводнения, 9 модулни формирования за ликвидиране на последствията при
земетресения, 23 модулни формирования за действие в зимни условия, 17
модулни формирования за гасене на горски и полски пожари и 16 модулни
формирования за унищожаване на невзривени бойни припаси на територията на
страната. За участие в ликвидиране на последствия от производствени аварии с
отделянето на силно токсични химически вещества, биологични микроорганизми
и радиоактивни вещества Българската армия поддържа 8 специализирани
модулни формирования.
Освен това Българската армия има подготвени 6 модулни формирования за
ликвидиране на последствията при авария в АЕЦ Козлодуй.
Военномедицинска академия и подчинените й болнични бази поддържат
определени формирования (екипи), които са в състояние да оказват
квалифицирана и основни видове специализирана медицинска помощ, както
следва: Военномедицински отряд за бързо реагиране (ВМОБР)-София – 15 екипа
(хирургически – 4 бр., реанимационни – 2 бр., терапевтични – 2 бр.,
токсикологичен – 1 бр., акушерогинекологичен – 1 бр., епидемиологичен – 1 бр.,
инфекциозни – 2 бр., реанимационни екипи за авиомедицинска евакуация при
осигурен авиотранспорт – 2 бр.), осигурени с 12 специализирани транспортни
средства (реанимобили – 4 бр., мобилен терапевтичен кабинет – 1 бр., мобилен
хирургичен кабинет – 1 бр., мобилен педиатричен кабинет – 1 бр., мобилен АГ
кабинет – 1 бр., Автооперационна – 1 бр., Автореанимационна – 1 бр.,
Автопревързочна – 1 бр., Санитарен автобус за медицинска евакуация – 1 бр.);
ВМОБР-Пловдив – 3 екипа (хирургичен, терапевтичен и реанимационен по 1
бр.), осигурени със специализиран транспорт от ББАЛ – Пловдив; ВМОБР-Варна
– 3 екипа (хирургичен, терапевтичен и реанимационен по 1 бр.), осигурени със
специализиран транспорт от ББАЛ – Варна.
Служба “Военна полиция”, в състав 76 човека и 28 бр. автомобили, от
които за: изпълнение на охранителни мероприятия – 54 човека и 17 автомобила;
изпълнение на регулировъчни мероприятия – 10 човека и 5 автомобила и
ескортиране на колони – 10 човека и 5 бр. автомобили.
От Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” –
личен състав – 203 човека, осигуряват се 3198 легла.
Заделеният сграден и леглови фонд, определен за оказване на помощ на
населението при бедствия, е разположен на територията на цялата страна.
Дирекция „Инфраструктура на отбраната” има възможности за
временно настаняване общо на 10 800 човека. Сградите и помещенията в тях,
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определени за временно настаняване на населението при кризисни ситуации, са в
удовлетворително състояние. Инфраструктурата на имотите е съхранена.
Електрозахранването и водоснабдяването на обектите са изключени централно,
но с възможност за включване при необходимост. По-голяма част от сервизните
помещения в сградите са без оборудване. Дирекцията не разполага с възможности
за предоставяне на автомобилна техника и други технически средства за оказване
помощ при възникване на кризисни ситуации.
Подготовка на силите за защита при бедствия
През 2010 г. подготовката на органите за управление, силите и средствата в
Министерството на отбраната се осъществява в системата на годишната
подготовка на войските и силите от въоръжените сили. Подготовката на
формированията се провежда по програми, разработени от щабовете на видовете
въоръжени сили в системата на бойната подготовка на подразделенията. В
програмите се акцентира върху практическите занятия с отчитане спецификата на
отделните формирования. С личния състав се провеждат практически занятия
през всеки период на обучение за поддържане на необходимите способности и
постоянна готовност за действие. Подготовката се организира от щабовете на
видовете въоръжени сили и командирите от всички степени, които имат
подчинени модулни формирования. Тренировки по привеждане на
формированията в готовност за действие се провеждат от командирите на
съединения и части, при осъществяването на контрол от Щаба на отбраната,
Съвместното оперативно командване и щабовете на видовете въоръжени сили.
Достигнатата степен на готовност се оценява по време на провежданите във
войските тренировки, частични и комплексни проверки. С настъпването на
пролетно-летния и есенно-зимния сезони приоритетно беше проверявана
готовността на формированията за действие в специфичните за сезона
потенциални опастности.
Част от подготовката на формированията и органите за управление е
тяхното участие в национални и международни учения, тренировки и курсове за
обучение. През изтеклия период се проведоха няколко такива мероприятия:
- Национално пълномащабно учение за действие при възникване на
земетресение на територията на страната “Защита 2010” се проведе на 30 юни и 1
юли 2010 г. В разработването на учението взеха активно участие представители
на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” и дирекция „Подготовка и
използване на войските и силите”, които заложиха за проиграване въпросите
залегнали в Плана на Министерството на отбраната за защита при бедствия. По
време на учението реално се провери функционирането на системата за ранно
предупреждение и оповестяване и взаимодействието между координационния
щаб към министъра на вътрешните работи и щаба в Министерството на
отбраната;
- учения по план на местната изпълнителна власт с тематика, касаеща
подготовката на формированията за ликвидиране на последствията - последен
пример е участието в тренировката на област Стара Загора на ротата по ядрена,
химическа и биологическа защита на 2 леко пехотна бригада на тема „Участие в
ликвидиране последствията от химическа авария”, проведена на 06 и 07.10.2010
г.;
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- представители на Министерството на отбраната – дирекции „Подготовка
и използване на войските и силите” и „Планиране, програмиране и бюджет”,
СОК, Военномедицинска академия, служба „Военна полиция” и служба „Военна
информация” участват активно в подготовката на националното компютърноподпомагано, командно-щабно учение с международно участие „Феникс 2010”,
което се проведе в периода 15-19 ноември 2010 г. По време на учението се
отработиха въпроси, свързани с борбата с тероризма, появата на бежанска вълна,
минимизирането на последствията от екологични инциденти, природни бедствия
и други критични ситуации;
- на 19 и 20.05.2010 г. структури от ВМА - основно от ВМОБР, лаборатория
“Ядрени аварии и катастрофи” и сектор “Радиационна защита” проведаха
тренировка на личния състав и практическо занятие на тема: “Защита на
населението при радиационно заразяване, в резултат от авария в АЕЦ”, при което
се формира временен център за лечение на лъчево поразени (ЦЛЛП) на
територията на ВМА в съответствие с утвърдения план за реагиране при
бедствия, аварии и катастрофи;
- през месеците март и септември 2010 г. представител на ВМОБР взе
участие в пленарните заседания на Съвместния медицински комитет на НАТО в
Брюксел. На същите бяха обсъждани въпроси, свързани с проблемите на
медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи и
координацията на действията на страните-членки на НАТО и развитие на
гражданско-военното сътрудничество при ликвидиране на последствията от
кризи. Беше прието направеното от българска страна предложение за участие на
двама експерти от ВМА в работните групи на НАТО по проблемите на
токсикологичните и радиационните аварии;
- проведени са 4 курса “Въвеждащ курс на медицинските екипи за участие
в мисии зад граница”, с основна задача подготовка за работа във военнополевите
формирования на НАТО в Афганистан. Всеки курс е с продължителност 80
учебни часа, от които 32 учебни часа са за подготовка на екипите за реагиране
при бедствия, аварии и катастрофи и оказване на помощ на гражданското
население;
- Във ВА “Г.С. Раковски” бяха защитени две дисертации от членове на
ВМОБР към ВМА, третиращи проблемите за оказване на медицинска помощ в
извънредни ситуации: “Насоки за развитие на полевата медицинска помощ при
кризи от невоенен характер” на п.о.р. д-р А. Димитров и “Проучвания върху
хирургическото лечение на мирновременни и военновременни балистични
травми” на д-р К. Спасов.
Участие на силите и средствата на Министерството на отбраната в
мероприятия по ликвидиране на последствията от бедствия през 2010 г.
През първото тримесечие на 2010 година от формираните в поделенията на
БА двадесет и три модулни формирования за оказване помощ на населението в
зимни условия, четири участваха в доставяне на стоки от първа необходимост в
населените места, останали без снабдяване, в извличане на заседнали в снега
автомобили и разчистване на пътищата. Основните усилия бяха насочени в
областите Варна, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Помощ на
населението при зимни условия са оказвали 79 военнослужещи и 27 машини.
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Част от изразходваното дизелово гориво е възстановено от общини Балчик и
Долна Митрополия, а останалото е включено за възстановяване от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет. Изразходвани са финансови средства в размер на 7 976 лева,
които са възстановени от МВКВП-МС.
През изминалия период формированията за гасене на пожари са участвали
в 2 мероприятия, при които са изразходвани 79 226 лева. През този период не са
задействани формирования за ликвидиране на последствията от наводнения.
Формированията за унищожаване на невзривени бойни припаси са участвали в 96
мероприятия, при които са унищожени 1 353 невзривени бойни припаси от
различен вид и калибър (авиационни бомби, артилерийски и танкови снаряди,
гранати, мини за минохвъргачки, боеприпаси от неизвестни системи и други
взривни вещества и средства за взривяване), открити на територията на страната
извън границите на войсковите райони и полигони. Участие в мероприятията са
взели 327 души личен състав, 106 единици леки автомобили, 65 единици товарни
автомобили, при което са изминати 12 667 км за леките автомобили и 8 482 км за
товарните автомобили. Изразходвани са 59 441,53 лв. финансови средства. До
този момент са възстановени изразходваните финансови средства за месеците
януари – юни на сума 40 079 лв., с Решения 1-4 на МКВП-МС. За останалите
месеци разходите трябва да бъдат възстановени.
С решение № 1 от 13 април 2010 г. на МКВП-МС на Министерството на
отбраната са отпуснати 800 000 лв. за утилизиране на 3 685 т снети от
въоръжение инженерни боеприпаси, намиращи се в поделение 24540 – Светлен,
поради съществуващата възможност да пострада населението в региона при
вривяването им.
Част от личния състав и техника от служба „Военна полиция”, планирани
за оказване помощ на населението при бедствия, са осигурявали
безпрепятственото изпълнение на задачите от формированията на Българската
армия чрез:
- осигуряване изпълнение на задачите от формированията на Българската
армия в операция „Горещо лято – 2010” по окончателното повърхностно
прочистване на войскови район № 2138 – Челопечене. В охраната и отцепването
на района при унищожаването на невзривени бойни припаси и взривни остатъци,
както и в съпровождането на транспортните средства с боеприпаси до Полевия
учебен полигон в гр. Сливница са участвали 53 служители, 24 автомобила и са
изминати 1 493 км;
- в изпълнение на заповед № ОХ-452/08.07.2008 г. на министъра на
отбраната и разпореждане на заместник-началника на ВМА по диагностичнолечебната дейност № 82/26.01.2009 г. бяха сформирани десет екипа в състав:
лекар, медицинска сестра, шофьор-санитар и оборудван реанимобил за
медицинско осигуряване на операцията за ликвидиране на последствията от
инцидента в Челопечене, които осигуряваха участниците в операцията в
съответствие с представения график за работа. През целия период в зоната на
операцията функционира разкрит мобилен контейнерен кабинет за
квалифицирана медицинска помощ.
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В останалите две структури, подчинени на министъра на отбраната, ИА
„Военни клубове и военно-почивно дело” и дирекция “Инфраструктура на
отбраната” през изтеклата година бяха осигурени и се поддържаха необходимите
помещения, леглова база, постелъчно оборудване и възможности за настаняване
на групи хора при възникване на бедствия. През изтеклия период не са
постъпвали искания за временно настаняване на пострадали или останали без
подслон групи хора след наводнения, пожари и др.
Проблеми, съпътсващи дейността на формированията:
- формированията, унищожаващи невзривени бойни припаси не са
окомплектовани с необходимата защитна екипировка и оборудване съгласно
стандартизационните документи;
- не е регламентирано със заповед на министъра на отбраната заплащането
на допълнителни възнаграждения за работа в зона с повишен риск при оказването
на помощ при земетресения, наводнения, радиационни и промишлени аварии,
трансгранично радиационно замърсяване, масови горски и полски пожари и
тежки зимни условия;
- акумулаторните батерии на част от техниката, определена за действие при
ликвидиране на последствията от бедствия и кризисни ситуации, са с изтекъл
срок на годност, което налага ползване на такива от други машини;
- в бюджета на Министерството на отбраната не се заделят в отделна
програма финансови средства за превантивно осигуряване на дейностите,
свързани с участието на формированията от въоръжените сили в мероприятия по
защита на населението и инфраструктурата на страната.
Въз основа на изложеното и от досегашната практика по участие на сили и
средства от Министерството на отбраната в превантивната и непосредствената
защита на населението и провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи могат да се направят следните
ИЗВОДИ:
1.
Органите за управление и силите за реагиране при бедствия от
структурите на въоръжените сили успешно и ефективно изпълняват възложените
им мисии и законови задължения по оказване помощ на населението в
съответствие с нормативната уредба в Република България.
2. Действията на формированията през изтеклата година се осъществяват
съгласно разработените планове, получените указания и конкретната обстановка
във взаимодействие с органите на изпълнителната власт.
3. Необходимо е да се повиши контрола от командванията на
поделенията, имащи формирования за техническата изправност и
окомплектованост на автомобилната, инженерната и специална техника,
определена за използване при бедствия и поддържането и в експлоатационна
готовност.
4. Финансирането на превантивната дейност, отразена в Годишния план
за 2011 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 20092013 г., приет с Решение на МС № 714 от 01 октомври 2010 г. е целесъобразно да
се планира в рамките на финансовата квота на основна програма № 1
„Подготовка и използване на ВС”, по програма № 1.4 „Централно осигуряване на
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Българската армия” и основна програма № 9 „Административно
осигуряване”, по програма № 9.5 „Целеви централни плащания”.
5. През годината, изразходваните финансови средства
участие на формированията в защитата на населението при
възстановени изцяло до момента от Междуведомствената
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

управление и
за реалното
бедствия са
комисия за

МИНИСТЕРСТВО НА ЗEМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
За превантивна дейност за предпазване от вредното въздействие на водите
от дунавски диги, за сумата от 1 607 хил. лв. По тази дейност са усвоени 1 607 000
лева за превантивна дейност по опазване на дунавските диги от вредното
въздействие на водите по протежение на целия български участък на дунавски
бряг от област Видин до област Силистра.
За предпазни диги за сумата 640 696 лв.
По тази дейност са усвоени суми и извършени дейности по участъци на
реките, както следва: река Янтра; река Тополовец; река Войнишка; река Огоста;
река Марица.
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3. Дейности по защитата при бедствия за 2012 г.
№

Мероприятия

Ведомство – заявител

1

2
Обучение на класните ръководители от началния,
прогимназиалния, и гимназиалния етап за интерактивно
преподаване на темите за защита при бедствия, в часа на
класа
Осигуряване средства за подготовка и съфинансиране по
проекти на ЕС, с българско участие, в 7РП и други програми,
имащи отношение към извънредните ситуации
Разработване на методически материали за системата на
народната просвета за интерактивно обучение относно
действията и поведението при терористичен акт.
(задължение, произтичащо от т. 8, раздел 6 от Националния
план за противодействие на тероризма, приет с Решение на
Министерския съвет № 745/26.11.2008 г.)
Провеждане на национален конкурс за детска рисунка
„Мисия спасител 2012” (при утвърждаване на Националния
календар за извънучилищна дейност на МОМН).
Разработване на карти на заплахата и риска от наводнения за
местата, където съществува реален риск от наводнения или
може да се предвиди такъв

3

Необходими прогнозни
средства в лв.
4

МОМН

1 500 000

МОМН

250 000

МОМН

20 000

1.

2.

3.

4.

5

6

Разработване на планове за управление на риска от
наводнения, съгласно Директива 2007/60/ЕО, вкл. каталог от
мерки

МОМН

МОСВ

16 655 000

МОСВ

3 500 000
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1
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
Разработване на информационна система (интернет
платформа) за управление на риска от наводнения за
различните компетентни органи, заинтересовани страни и
общесствеността
Цифров модел на релефа на главната речна мрежа
Текущи оперативни и режимни измервания
Монтаж и експлоатация на автоматични станции
Рехабилитация и поддръжка на съществуващи пунктове
Устройване и поддръжка на нови мерилни участъци
Методично осигуряване: за съответствие с свет. Стандарти,
вкл. наблюдения кол. на водите, развитие на мрежите за
мониторинг; Обработка и интерпретация на данните;
Прогнозиране наводненията и засушаванията
Обработка на данни, операт. хидроложко прогнозиране
Ежегодна операт. оценка на ресурсите
Ежедневен обмен на информация
Оперативни метеорологични прогнози
Оценка на климатичните промени върху водните ресурси и
появата на наводнения
Оценка по водни тела, водостопански баланси
Подготовка документация актуване, съгласно Закона за
държавната собственост

3

4

МОСВ

МОСВ
МОСВ – НИМХ - БАН

680 000

МОСВ – НИМХ - БАН

114 000

МОСВ – НИМХ - БАН

55 000

МОСВ – НИМХ - БАН

300 000

МОСВ – НИМХ - БАН

160 000

МОСВ – НИМХ - БАН
МОСВ – НИМХ - БАН
МОСВ – НИМХ - БАН
МОСВ – НИМХ - БАН

150 000
450 000
85 000
100 000

МОСВ – НИМХ - БАН

25 000

МОСВ – НИМХ - БАН

45 000

МОСВ – НИМХ - БАН

20 000
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1

2

3

4

НИМХ - БАН

170 000

НИМХ - БАН

15 000

Развитие и усъвършенстване на системите на НИМХ-БАН за
прогноза на опасни явления:
- Числено моделиране и прогноза на състоянието на
атмосфера - 25 000 лв.;
- Числено моделиране и прогноза на щормовите
характеристики на ветровото вълнение в басеина на
Черно море - 25 000 лв.;
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- Числено моделиране и прогноза на разпространението
на аварийни нефтени разливи в басейна на Черно море 25 000 лв.;
- Числено моделиране на състоянието на растителна
земна покривка - 25 000 лв.;
- Приемане и използване на спътникова инфорнмация от
EUMETSAT - 15 000 лв.;
- Прогнозиране и оценка
радиационна авария - 35 000 лв.;

на

последствията

при

- Оперативна система SYNERGIE за интегриране,
обработка и визуализация на прогностична информация – 20
000 лв.
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- Поддържане в оперативен режим на системата на
НИМХ-БАН за прогнозиране и оценка на последствията
при радиационна авария

18

1

23

24

25

2
Поддържане в оперативен режим на системата за достъп до
информационни продукти и спътникова информация от
НИМХ-БАН и EUMETSAT, предоставяни посредством уебпортал:
- на МВР по споразумение с МВР Рег. № І21993/06.07.2010 г.;
- по Процедура на МВР за искане и приемане на модул за
гасене на горски пожари с използване на въздухоплавателни
средства, чрез обществения механизъм за гражданска защита
на Европейския съюз и други държави, МВР Рег. № І25867/12.08.2010г.);
- на ИАГ при МЗХ (по споразумение от 2010 г.).
Поддържане в оперативен режим на системите на НИМХБАН за мониторинг, прогноза и ранни предупреждения за
опасни и особено опасни явления от хидро-метеорологичен
произход:
- интензивни валежи, екстремално високи и ниски
температури, силен вятър, поледици, обледенение и др. 15 000 лв.;
- екстремуми в състоянието на растителната покривка
(суша, преовлажнение, пожари) - 15 000 лв.;
- щормово ветрово вълнение и аварийни нефтени разливи в
басейна на Черно море - 15 000 лв.;
- системата “Метеоаларм” - 15 000 лв..
Създаване на система от аварийни прагови стойности за
нивата на реките при наводнения – към хидрометричнте
станции на НИМХ-БАН

3

4

НИМХ - БАН

15 000

НИМХ - БАН

60 000

МОСВ - НИМХ – БАН

40 000
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1
26

27

28

29

30
31

32

2
3
Система за определяне и оценка на критичната
ЦИНСО -БАН
инфраструктура на областно ниво: пилотен проект за
областно ниво
Поддръжка, обновяване и разширяване на мрежата за
Национален институт по
сеизмологичен мониторинг на Националния институт по
геофизика, геодезия и
геофизика, геодезия и география /НИГГГ/, основен елемент
география -БАН
от Националната система за ранни предупреждения
Анализ и оценка на риска за обектите от критичната
инфраструктура в сектор енергетика, включително –
МИЕТ
генериращи мощности, ел. преносна с-ма, газопреносна с-ма,
големи хидроенергийни мощности, национален въгледобив
Изграждане на сеизмична мониторингова система на каскада
„Арда” (вкл. язовирните стени на яз. „Кърджали”, „Студен
МИЕТ
кладенец” и „Ивайловград”)
Анализ и оценка на състоянието на земно-насипни стени на
потенциално опасни хвостохранилища от системата на
МИЕТ
МИЕТ - с цел изграждане на сеизмична мониторингова
система на същите
Проектиране и изграждане на локална система за ранно
МИЕТ
предупреждение за коритото на р. Искър
Изграждане на допълнителни хидротехнически съоръжения
(ХТС) на територията на енергиен комплекс „Марица
Изток”, необходими за включване в „Системата за
МИЕТ
отвеждане водите на река Овчарица” извън целика на
рудниците в комплекса на „Мини Марица Изток” ЕАД и
ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД

4
104 208

500 000

1 500 000

2 000 000

300 000
300 000

1 800 000
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1
33

34

35

36

37
38
39
40

2
Преиздаване и разпространение на информационно –
обучителни материали за:
- функциите и възможностите на тел.112;
- „Семеен план за бедствия”.
Изграждане на уеб-базиран знаниен портал за действие при
извънредни ситуации
Изготвяне на цялостен проект за изграждане на Учебен
комплекс на МВР, с полигон за обучение по ПБЗН, на
територията на СПП-София при ГДОП-МВР
Доставка на 2 бр. противопожарни автомобили за
комбинирано пожарогасене за Академията на МВР (1 бр. за
факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" и 1
бр. за Центъра за специализация и професионална подготовка
по пожарна безопасност и спасяване-Варна)
Доставка на 1 бр. противопожарен автомобил за гасене с вода
и пяна за факултет "Пожарна безопасност и защита на
населението"
Техническо осигуряване за определяне реакцията на огън на
строителните продукти
Изграждане на лабораторен комплекс за изпитване по
реакция на огън и огнеустойчивост
Доизграждане на учебно-тренировъчни площадки със
симулационни технически модули и съвременни учебни бази
за практическо обучение на спасители - Монтана

3

4

МВР, БЧК

20 000

МВР

40 000

МВР

800 000 лв.

МВР

1000 000 лв.

МВР

450 000 лв.

МВР

300 000 лв.

МВР

750 000 лв.

МВР

2 050 000 лв.
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1
41
42
43
44
45
46
47
48

49

50

2
За газхроматограф - свидетели (еталонни вещества) за газове
за извършване на газхроматографски анализ
Химическа стъклария, резервни части за газхроматограф
KONIC 5000 B
Закупуване на апаратура за извършване на експертизи
Изграждане на информационна система за опасни вещества
Участие в рамковата програма на Европейския съюз за
научни
изследвания,
технологично
развитие
и
демонстрационни дейности. По приоритет – „Подобряване на
управлението на риска”.
Основен ремонт и доизграждане на защитни съоръжения публична държавна собственост със спряно строителство
Формиране, предварителна подготовка и екипиране на
спешни екипи и оборудване на отделения в Медицински
заведения за нуждите на Единната спасителна система
Закупуване на оборудване за ФВУ на КСЗ публична
държавна собственост предоставени за управление на
ГДПБЗН-МВР-и министерства и ведомства
Създаване на база данни и регистър за водоизточниците от
дълбоки сондажи и организация за тяхното ползване при
извънредни, ситуации съгл. чл. 123, ал.1 от Наредба
1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води
Надграждане на АСУ на база данни за пространствена
информация, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ЕС
INSPIRE, свързана с превантивната дейност при бедствия

3

4

МВР

15 000 лв.

МВР

5 000 лв.

МВР

180 000 лв.

МВР

50 000 лв.

МВР

250 000

МВР

1 000 000

МВР

2 000 000

МВР

1 100 000

МВР

300 000

МВР

30 000
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1
51
52

53

54
55

56

57

2
Превантивни противопожарни мероприятия в горски
територии - оценка и възможности за оптимизирането им
За текущ ремонт и поддържане на колективните средства за
защита, публична държавна собственост предоставени за
управление на ГДПБЗН-МВР
Доизграждане на системата за ранно предупреждение и
оповестяване (СРПО) на населението, в минимум два
областни града, от урбанизирани територии от първа и втора
група (населени места над 80 хил. души и над 30 хил. души),
като етап от развитието на Националната СРПО при бедствия
Осигуряване резервиране на свързаността за управлението
базовите станции на изградената СРПО на населението (нова
сиренна система) в София по цифрова/и линия/и
Изграждане на интегрирани ситуационни центрове на
ОДМВР и Главните дирекции
Доизграждане и развитие на ГИС „Управление при кризи”
(ГИС „УК”) и интегриране към ГИС „УК” на внедрени в
други дирекции на МВР подсистеми, като етап от
изграждането на комплексна автоматизирана географска
информационна система за управление на структурите на
МВР.
Поддържане на ГИС база данни за медицинско осигуряване
на населението при кризи.

58

Поддържане на системата за оповестяване на МЗ.

59

Участие в разработването, организирането и провеждането на
Международни и Национални учения и тренировки,
включващи елементи на защитата при бедствия

3

4

МВР

300 000

МВР

300 000

МВР

5 000 000

МВР

500 000

МВР

200 000

МВР

1 100 000

Министерство на
здравеопазването
Министерство на
здравеопазването
Министерство на
здравеопазването

5000
5000
4000
23

1
60

61
62

63

64

65

2
Подготовка на служителите от МЗ и подведомствените
структури за защита при бедствия (участие в курсове в
рамките на територията на Р България за действия при кризи
и по медицинско осигуряване на населението при бедствия).
Провеждане на семинар с директорите на Регионалните
здравни инспекции (РЗИ) и Центровете за спешна
медицинска помощ (ЦСМП) за защита при бедствия
Провеждане на семинар със специалистите по управление
при кризи от здравните и лечебни заведения

Дълговечно безопасно съхранение на гама-облъчвател на
ИЗР-Костинброд към ССА-МЗХ, съгласно чл. 73, ал.1 на
ЗБИЯЕ и чл. 20, ал. 4, т. 9 от Наредбата за аварийно планирне
и аварийна готовност за периода 2012-2013 г.

3

4

Министерство на
здравеопазването

2000

Министерство на
здравеопазването

5000

Министерство на
здравеопазването

3000

Селскостопанска
академия при
Министерство на
земеделието и храните

Мониторинг на наличните облъчвателни съоръжения,
изотопи с изтекъл срок за ползване, както и налични
количества контаминирани биологични отпадъци и почви в
научните институти от системата на ССА - МЗХ/ССА за
периода 2012-2013 г.

Селскостопанска
академия при
Министерство на
земеделието и храните

„Корекция р.Лесновска-възстановяване на дясна дига от
км.11+834 до км.13+108”, кв. Челопечене, който е от особено
значение, поради пресичането с АМ ”Хемус” и е в близост до
хвостохранилище „Кремиковци”

Министерство на
земеделието и храните

200 000

10 000

2 211 236

24

1
66
67
68

69
70
71

2
Корекция река Каламица
Възстановяване ОПС „Капитан Андреево” и ремонт на
отводнителни канали
Реконструкция ОПС „Кутово”
Дейности по възстановяване, корекции, почистване,
укрепване и заздравителни мероприятия на реки, диги и
отводнителни канали, служещи за предпазване от вредното
въздействие на водите
Доокомплектоване на модули за ликвидиране на
последствията при авария в АЕЦ „Козлодуй”
Доокомплектоване на модули за действие при промишлени
аварии

72

Доокомплектоване на модули за действие при пожари

73

Доокомплектоване на модули за действие при наводнения

74

Доокомплектоване на модули за действие при земетресения

75
76

Доокомплектоване на модули за действие при зимни условия
Доокомплектоване на модули за разузнаване и унищожаване
на невзривени бойни припаси

3
Министерство на
земеделието и храните
Министерство на
земеделието и храните
Министерство на
земеделието и храните
Министерство на
земеделието и храните
-Напоителни системи
Министерство на
отбраната
Министерство на
отбраната
Министерство на
отбраната
Министерство на
отбраната

4
999 000
329 000
850 000

6 160 663
96 700
407 500
935 000
2 134 300

Министерство на
отбраната

101 700

Министерство на
отбраната

680 800

Министерство на
отбраната

5 929 120
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1
77
78
79
80
81

82

83
84
85
86
87

2
комуникационно-информационни

Доокомплектоване
с
средства на модули
Доокомплектоване на военно-медицински отряд за бързо
реагиране към Военно-медицинска академия
Подмяна на средствата за индивидуална защита на личния
състав на Държавно предприятие „Национална компания
Железопътна инфраструктура“
Подмяна на средствата за индивидуална защита на личния
състав на Холдинг «БДЖ» ЕАД
Обучение на служители във връзка използването на
колективни и индивидуални за защита.
Обучение на служители във връзка с превозите на опасни
товари по железопътен и автомобилен транспорт, съгласно
изискванията на Международната спогодба за превоз на
опасни товари по шосе ADR и Правилника за международен
железопътен превоз на опасни товари
Обследване на състоянието на сервитутната ивица на
републиканската железопътна мрежа – ДП «НКЖИ»
Обезопасяване на стръмни земно-скални откоси на
картотекирани
слаби
места
от
железопътната
инфраструктура, чрез обрушване и полагане на предпазни
мрежи по алпийски способ”
Ремонт и поддръжка на КСЗ на Холдинг «БДЖ» ЕАД
Оборудване на екипажите на катерите с лични предпазни
средства на ИА «Морска администрация»
Оборудване на местостоянките на спасителните катери на ИА
«МА»

3
Министерство на
отбраната
Министерство на
отбраната

4
120 000
41 500

МТИТС

100 000

МТИТС

100 000

МТИТС

30 000

МТИТС

70 000

МТИТС

400 000

МТИТС

300 000

МТИТС

50 000 .

МТИТС

90 000

МТИТС

50 000
26

1
88

89

90

91

92

93
94

2
Формиране, предварителна подготовка и екипиране на
спешни екипи и линейка от Национална многопрофилна
болница «Цар Борис ІІІ» гр. София
Формиране, предварителна подготовка и екипиране на
спешни екипи и линейка от Многопрофилна транспортна
болница «Пловдив», гр. Пловдив
Тренировка на екипите на морските аварийно-спасителни
отряди във Варна и Бургас на ИА «МА», за неутрализиране
на нефтени разливи
МТСП и регионалните структури на Агенцията за социално
подпомагане и Агенцията за закрила на детето, планират и
организират мероприятия по издирване, приемане,
настаняване и психологическо обслужване на лицата,
пострадали от бедствията.
Подпомага снабдяването с храна, вода и вещи от първа
необходимост, планира други социални дейности по
осигуряването на лицата, пострадали от бедствията.
МТСП със съдействието на съответния областен управител
определят реда и начина за изхранване и осигуряване на
пострадалите при бедствията.
МТСП съвместно с БЧК създават организация за получаване,
съхранение, разпределение, транспортиране и отчитане на
хуманитарни помощи.

3

4

МТИТС

50 000

МТИТС

50 000

МТИТС

30 000

МТСП

МТСП

МТСП
МТСП
27

1
95

96

97

98
99
100
101
102

2
на помощи

Организира раздаването
на пострадалото
население.
МТСП и регионалните структури на Агенцията по заетостта
съвместно с общинските Съвети за сигурност организират
пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите
за заетост, за сформиране на аварийни групи за неотложни
действия
по
предотвратяване
и
ликвидиране
на
последствията при възникнали бедствия.
МТСП и регионалните структури на Агенцията по заетостта
съвместно с общинските Съвети за сигурност организират
пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите
за заетост, за отстраняване на трайни щети на
инфраструктурата възникнали при бедствия.
Подмяна на индивидуалните средства за защита в ДАНС
За текущ ремонт и поддържане на колективните средства за
защита
Координирана експлоатация на системата RODOS
Използване на системата на НИМХ-БАН за прогнозиране и
оценка на последствията при радиационна авария
Разработване на процедури, инструкции и методики за
действие на аварийните екипи по “Националния план за
защита при бедствия“ за-възстановителни работи при
възникване на бедствия

3

4

МТСП

МТСП

МТСП

ДАНС

730 000

ДАНС

30 000

АЯР, БАН, МО, МВР,
МОСВ, , МЗХ.
МВР, МЗ, БАН, АЯР
МВР, МЗ, БАН, АЯР
28

1

2

3

103

Изграждане и свързване на “Националния регистър на
източниците на йонизиращи лъчения в Република България
МВР, Агензия
(НРИЙЛ)” в съществуващи БД (ГИС), чрез визуализация на
местоположението на обектите върху географски карти на „Митници“, МЗ, ДАНС,
АЯР
съответните райони и населени места. Създаване на
интерфейс за връзка между специализираните контролни
органи

104

Предотвратяване на вредното въздействие на водите в
това число:
• Съставяне на тарирани за водосборите на реките
модели на връзката валеж – високи води в избрани
пунктове за прогнозиране и ранно предупреждение за
преминаване на висока вълна;
• Обследване, оценка на риска от преливане и
разрушение на опасните за наводнения малки язовири и
привеждане язовирните стени и съоръженията към тях
в изправно техническо състояние;
• Обследване и осигуряване проводимост на речните
легла в населените места;
• Обследване и изграждане на смесени канализационни
системи за дъждовни води и привеждане на
съществуващите в изправно техническо състояние;
• Обследване
и
осигуряване
проводимост
на
отвеждащите канали на язовирите в участъци,
общинска собственост или регулация;

Общините

4

30 000 000

29

• Обследване, проектиране и привеждане на мостови
съоръжения в изправно състояние във връзка с
осигуряване на проводимост на речните легла;
• Обследване, проектиране и привеждане на дигите в
населените места в изправно техническо състояние;
• Обследване, контрол и изграждане на съоръжения за
брегоукрепване във връзка с ограничаване на ерозийни
и абразивни процеси по брегови ивици;
• Обследване и последващ контрол във връзка с
ограничаване на ерозийни процеси по скатове;
• Изграждане на охранителни канали за предпазване от
скатни води и привеждане на съществуващите в
изправно техническо състояние;
• Изграждане на дренажни системи и съоръжения в
населени места с високи подпочвени води за
понижаване нивото им;
• Привеждане в изправно техническо състояние на
напоителните
канали
и
хидромелиоративните
съоръжения за предотвратяване риска от засушаване;
• Привеждане в изправно техническо състояние на
отводнителните
съоръжения
от
пътната
инфраструктура;
• Обследване, проектиране и изграждане на корекции на
реки за предпазване на населените места от
наводнение;
• Обследване, проектиране и укрепване на дерета за
предпазване на населените места и инфраструктура
30

1

105

2
Предотвратяване на последствия, от събития или
инциденти с техногенен или природен характер, в това
число:
• Събиране, обработка и регистриране на база данни за
икономически, обществени, учебни и социални обекти
на територията на община за осигуряване изпълнението
на общински и областни планове за защита при
бедствия и СНАВР;
• Аварийно планиране за сгради с масово пребиваване на
хора;
• Изготвяне на експертизи за поражения върху сградния
фонд, общинска и държавна собственост (с масово
пребиваване на хора), при възникване на непреодолими
обстоятелства от природен или техногенен характер на
бедствие;
• Мониторинг на потенциално опасни терени, трасета,
райони, обекти и други от линейната, инженерната,
социалната и комуникационната инфраструктура на
територията на населено място;
• Изработване на експертизи на потенциално опасни
обекти (работещи, съхраняващи или търгуващи с
опасни
вещества)
и
такива
от
критичната
инфраструктура и създаване и поддържане на регистри;
• Изготвяне на експертиза за установяване причините за
повреди в сграден фонд в резултат на изграждане на

3

4

Общините

20 000 000

31

•

•

•

•
•
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инженерни съоръжения;
Изготвяне на експертиза за установяване причините и
отстраняване на повреди в сграден фонд в
непосредствена близост до трасето на Метрополитен
София;
Обследване и привеждане в изправно техническо
състояние на обекти от критичната инфраструктураобщинска собственост за осигуряване на защита от
бедствия от техногенен или природен характер;
Доизграждане и пригаждане за укриване на
населението, при необходимост, на подземни
инженерни съоръжения
общинска собственост в
урбанизираните територии над 80 000 души, които с
технологичните си параметри осигуряват нормативно
ниво на защита (1 кг/см кв);
Привеждане на училищните скривалища в техническо
състояние за укриване при необходимост;
Обследване на сеизмично неосигурените сгради и
такива, незаконно построени;

Готовност за провеждане на мероприятия за защита при
бедствия и аварии, в това число:
• Поддържане в актуалност и окомплектованост на
дежурните стаи в общините;
• Оценка на наличните средства за индивидуална защита
и поетапна подмяна;
• Осигуряване и поддържане на съществуващите
колективни средства за защита;

Общините

4 000 000

32

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

107

108

Повишаване на административен капацитет на органите
за управление и действие при бедствия и аварии в това
число:
• Обучения за повишаване на квалификацията на
общинските администрации;
• Подготовка и издаване на практически наръчник за
общините по въпросите на работа и отговорностите по
защитата.
За почистване и поддържане на проводимостта на речните
легла, преминаващи през територията на Столична община,
както следва:
• река Владайска и река Суходолска с реките и деретата
от водосборите им;
• реките Банска, Какач, Шеовица, Блато, Църна бара и
реките от водосбора им;
• река Перловска и река Слатинска с реките и деретата от
водосбора им;
• всички реки и дерета от територията на район
Панчарево, както и река Банишка и река Шиндра с
водосбора им;
• всички реки и дерета от територията на Район Нови
Искър

Общините

3 000 000

Столична община

1 500 000

33

1
109
110

111

112

2
За поддържане и осигуряване на проводимост на реките в
подземни участъци и под мостовите съоръжения
За ремонтни работи на яз. „Мърчаево“, район Витоша и
привеждането му, съгласно изискванията на наредба
13/2004г.
За укрепване и възстановяване на дясна дига на река Искър, в
участък от мост преди кв. Изгрев до гробищен парк, в кв.
Курила, Район Нови Искър с дължина 1500 м, включващо
надграждане на дигата. Изграждане на възвратна клапа от
лявата страна, в участъка до гробищен парк/до въжен мост
кв. Курило/, възстановяване на възвратна клапа от дясната
страна, включително и почистване на участъка
Методическото обезпечаване на дейностите по превенция
на риска:
• Превод, изготвяне и разпространение на наръчник,
обучение на екипи и провеждане;
• Оценка на уязвимостта и капацитета по методиката на
МФЧК/ЧП;
• Изготвяне и издаване на методическо помагало наръчник за обучение на ДЕРБАК, отпечатване на 200
бр. от наръчника;
• Включване в национална кампания, чрез осигуряване
на материали за провеждане на обучение и
превантивни действия на възрастни хора и хора със
специални потребности, в случай на бедствени
ситуации

3

4

Столична община

200 000

Столична община

300 000

Столична община

1 000 000

БЧК

81 000
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2

3

4

БЧК

67 500

Изграждане и укрепване на човешкия капацитет и
ресурси:
• Дейности по доизграждане на доброволни екипи за
работа при бедствия. През 2012 г. – изграждане на
доброволни екипи за работа при БАК в 3 (три)
областни града. Обучение на членове на новоизградени
доброволни екипи за работа при бедствие;
113

• Организиране и провеждане на обучаващи и
тренировъчни курсове с доброволните екипи за работа
при бедствие. – четири мероприятия;
• Обучение на щатния състав на БЧК за работа при
бедствия, аварии и катастрофи /курсове, семинари,
тренинги и др. – четири мероприятия (директори на
Обл.С, специалисти по МБ, членове на НОЩ, членове
на ДЕРБАК);
• Провеждане на мероприятия и участия в подготовка на
широкомащабни учения по защита при бедствия,
съвместно с партньори (МВР, МО и др.).
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114

115
116
117
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Поддържане на материалната база в състояние на
готовност за работа при бедствия:
• Попълване на бедствения резерв :
- Попълване на минималния бедствен резерв на
Обл.С на БЧК;
- Планово попълване на бедствен резерв на БЧК;
- Изграждане на резерв за подпомагане на чужди
граждани търсещи закрила на
територията на
страната и за подпомагане на нуждаещи се по
ГКПП при възникване на криза
• Подмяна на остарялата и закупуване на нова
техника, както следва:
- високо проходим джип;
- водоноски – 4 бр. по 1 200 л. (по една за
междуобластните складове и една за ЦСБ);
- 3 (три) броя генератори за междуобластните складови
бази;
- Дооборудване и екипировка на доброволните екипи
за работа при бедствия
Укрепване на свлачище върху карстов терен в зоната на
югозападен учебен корпус на НУФИ"Филип Кутев", Котел.
Укрепване на терена непосредствено при основите на
ПГПИ"акад."Дечко Узунов",Казанлък, при Б-и В корпуси
Експертиза, проучване и укрепване на терена при основите на
КЦ "Кръстата казарма", рег. музей-Видин

3

4

БЧК

478 000

Министерство на
културата
Министерство на
културата

600 000

Министерство на
културата

2 250 000

510 000
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119
120
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Оборудване със съвременни сканиращи системи и създаванне
на цифрова база данни на архитектурни и археологически
недвижими културни ценности с категории "световно" и
"национално значение.
Изграждане на мобилна система за следене на деформации на
КН-архит.,археолог, хранилища на музеи от национално и
световно значение, посредством GPS приемници.
Създаване на регистър и специализиран кадастър за КН в
риск
Укрепване на скалния венец над Преображенски манастир В. Търново
Укрепване на бреговете на р.Янтра по източния склон на
Царевец, в подножието на Балдуиновата кула-В.Търново
Укрепване на брега на р.Янтра в обсега на западния склон на
Царевец и Велика Лавра във В. Търново
Укрепване на ската на Трапезица над кв. Асенова махала - В.
Търново

125
126

Укрепване на свлачищни зони в НКЦ "Двореца" - Балчик
Извършване на мониторинг по определените показатели за
риск на КН

3
Министерство на
културата

4
360 000

Министерство на
културата

490 000

Министерство на
културата

200 000

Министерство на
културата

500 000

Министерство на
културата

3 600 000

Министерство на
културата

700 000

Министерство на
културата

500 000

Министерство на
културата

1 500 000

Министерство на
културата

200 000
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Разработване на специализирана учебна програма за
инженери и архитекти за защита на територии и обекти в
риск от неблагоприятно въздействие от природни фактори и
разработване на методика за интегрирано превантивно
планиране и проектиране
Изграждане (междуведомствена) ОБЩА ГИС – платформа
и система за оперативно управление, и за реакция при
извънредни ситуации, с включване обектите от системите
на ведомствата - МОСВ, МИЕТ, МТИТС, МЗХ, МЗ, МВР и
МРРБ. Финансирането на дейностите за тази ГИС, следва
да се осъществява на ведомствено ниво, като се ползват,
включително средства по оперативните програми на
страната и структурните фондове на ЕС за : а)
Предварителен анализ и оценка на
състоянието на
съществуващи ГИС за посочените по-горе ведомства –
350 000 лева и б) Реализация на проект за асемблиране на
съществуващи ведомствени системи в обща Единна ГИС
система – 3 500 000 лева.

3
Министерство на
културата

МОСВ, МИЕТ,
МРРБ, МЗХ, МЗ,
МТИТС, МВР

4
500 000

Предварителен анализ и
оценка - 350 000 лв.
Реализация на проект –
3 500 000 лева
(индикативни суми на разходи).
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4. Източници за финансиране на дейностите за 2012 г.
Източниците за финансиране по „План за изпълнение на Националната
програма за защита при бедствия през 2012 г.” са републиканският бюджет,
общинските бюджети, структурните фондове на Европейския съюз и от други
международни организации.
Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет,
съгласно чл. 18, ал. 4 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства
за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия и на Плана
за изпълнение на националната програмата за защита при бедствия през 2012
г. се осигуряват в рамките на бюджетите на съответните министерства и
ведомства и бюджетни взаимоотношения на общините с републиканския
бюджет, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година.
Финансовите средства за изпълнение на плана е необходимо да бъдат
заложени в бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с
бюджетни кредити. Те се заявяват от министерствата и ведомствата всяка
година в хода на бюджетната процедура за съответната година.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящият План за изпълнение на Националната програма за защита
при бедствия се приема за календарната 2012 г.
В резултат на реализацията на Плана се предвижда да се постигнат:
• усъвършенстване на системите за мониторинг и определяне на
риска за възникване на бедствия;
• разработване и реализация на практически мерки по повишаване
безопасността на населението и защитеността на инфраструктурата;
• прилагане на нови технически средства и технологии за
повишаване защитата на населението и териториите от бедствия;
• намаляване броя на пострадалите и загинали хора при бедствия;
• намаляване на здравния и екологичен риск при бедствия;
• понижаване на загубите на културното наследство;
• понижаване на икономическите загуби;
• развитие и усъвършенстване на системите за подготовка на
ръководния състав, експертите, спасителите и населението за
действия при бедствия.
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