Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПЪТНА КАРТА
№

Дейност

Отговорност

График

Приоритет I: Развиване на устойчива национална политика и осигуряване на
стабилна правна и институционална рамка за намаляване на риска от бедствия
1. Дейност: Развиване на устойчива национална политика за намаляване на риска от
бедствия
1. Разработване
и
приемане
на Министерски съвет (МС) ежегодно
Национална програма за защита при МВР
бедствия 2014-2018 г. и годишни
Национални планове за защита при
бедствия
2. Разширяване
на
дейността
на МС, МВР
ежегодно
Консултативния съвет за подпомагане
на работата на МС за формиране на
държавната политика за защита при
бедствия и превръщането му в активно
действаща Национална платформа за
намаляване на риска от бедствия
3. Разработване
и
приемане
на МС, МОСВ
2016 г.
Национална стратегия за адаптация
към климатичните промени
4. Разработване и приемане на програма МС, МВР
2014 г.
за
поетапно
изграждане
на
самостоятелно действащи доброволни
формирования
2. Дейност: Подобряване на съществуващата правна рамка за намаляване на риска от
бедствия
1. Извършване на пълен преглед на МС, НС, МВР
2014-2020 г.
законовата
и
подзаконовата
нормативна уредба в сферата на
защитата при бедствия и иницииране
на промени, където е необходимо
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Извършване на преглед и иницииране МС, НС, МВР, МОМН
2014 – 2015 г.
на промяна на нормативната уредба с
цел създаване на правна рамка за
системата за обучение на населението,
органите на изпълнителната власт и др.
3. Иницииране
на
промяна
на МВР, МС, НС
2015 г.
нормативната уредба за стимулиране
на гражданите за участие в доброволни
формирования и осигуряване на
конкурентно
възнаграждение
на
доброволците
4. Иницииране
на
промяна
на МВР, МС, НС
2015 г.
нормативната
уредба
с
цел
стимулиране на ръководителите на
фирми, в които работят доброволци
3. Дейност: Развитие на институционален капацитет за определяне и прилагане на
действията по намаляване на риска от бедствия във всички критични сектори
1. Извършване
на
оценка
на МС, МВР, министерства 2014 г.
съществуващите човешки ресурси на и органи по чл.19, ал. 4
всички нива за намаляване на риска от от ЗА
бедствия
2. Разработване на програми и планове за МС, МВР, министерства 2015 г.
развитие на капацитета на всички нива и органи по чл.19, ал. 4
и сектори
от ЗА
3. Създаване на ефективен механизъм за МС, МВР, министерства 2015 г.
координация и улесняване на потока от и органи по чл.19, ал. 4
информация
между
всички от ЗА
заинтересовани страни
Приоритет II: Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия.
Разширяване и поддържане на ефективни национални системи за прогнози,
мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия
1. Дейност: Идентифициране, анализ и оценка на опасностите и рисковете от бедствия
на национално, областно, общинско и обектово нива
1. Разработване на подробен опис на МС, БАН, министерства 2014 г.
съществуващи
източници
на и органи по чл.19, ал. 4
информация относно бедствията
от ЗА
2. Разработване на методологии за оценка БАН,
МЗХ,
МОСВ, 2014 г.
на риска от бедствия
МРРБ, АЯР, МВР
3. Извършване на анализ и оценка на БАН,
МРРБ,
АЯР, 2014 г.
риска от бедствия
МОСВ, МЗХ, МВР
2.
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БАН,
МРРБ,
АЯР, 2015 г.
МОСВ, МЗХ, МВР
5.
МС, министерства и 2014 г.
органи по чл.19, ал. 4 от
ЗА
6. Извършване на оценка на риска за МВР,
2015 г.
установените КИ и обектите им
собственици/оператори
на КИ
7. Планиране и прилагане на мерки за МВР,
собственици/ 2015 г.
намаляване на уязвимостта на обектите оператори на КИ
на КИ с цел подобряване на тяхната
защита
8. Разработване на планове за управление МОСВ
2015 г.
на риска от наводнения
9. Преразглеждане и актуализиране на МОСВ
2018 г.
предварителната оценка на риска от
наводнения отчитайки вероятните
последици от промяната на климата
върху риска от наводнения
10. Преразглеждане и актуализиране на МОСВ
2019 г.
картите на заплахата и риска от
наводнения
11. Анализ и актуализация на Плановете за МОСВ
2020 г.
управление на риска от наводнения
отчитайки вероятните последици от
промяната на климата върху риска от
наводнения
2. Дейност: Планиране, изграждане, разширяване и поддържане на системи за прогнози,
мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване
1. Доизграждане на системите за ранно МС, МВР
2014-2020 г.
предупреждение и оповестяване на
населението на цялата територия на
страната
2. Развитие
и
модернизация
на МВР
2016 г.
Националния оперативен център и
областните оперативни центрове за
защита при бедствия и интегрирането
им, чрез изграждане на базисни
инфраструктури за реакция при
спешни повиквания
4.

Извършване на картографиране на
опасностите и рисковете от бедствия
Установяване
на
критичните
инфраструктури (КИ) и обектите им
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Изграждане на национален център за
управление на водите в реално време и
предупреждение при наводнения и
засушаване
Изграждане на локални системи за
оповестяване (ЛСО) на територията на
цялата страна в обекти, съгласно ЗЗБ.
Да
се
интегрират
ЛСО
към
Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване при
бедствия
Разширяване на радиопокритието на
ТЕТРА системата на МВР до степен
обхващане
на
територията
на
населените места в страната и
осигуряване на комуникационна среда
за взаимодействие на структурите за
реагиране
Развитие и поддържане в оперативен
режим на системите на НИМХ и
НИГГГ-БАН за прогноза, мониторинг
и ранно предупреждение за опасни
явления от хидро-метеорологичен и
сеизмичен характер

МОСВ

2019 г.

МС,
собственици/ 2014-2020 г.
оператори министерства
и органи по чл.19, ал. 4
от ЗА

МС, МВР

2014-2020 г.

БАН, МС

2014-2020 г.

Повишаване на капацитета на Центъра МВР
за аерокосмическо наблюдение за
съхранение и разпространение на
карти за опасностите и риска при
бедствия, чрез геоинформационния
портал
Подобряване на процеса за събиране и МВР

2015 г.

2014-2017 г.

обмен на сателитни данни за
намаляване на риска от бедствия от
Центъра
за
аерокосмическо
наблюдение
Приоритет III: Използване на опита, обучението, научните изследвания и
иновациите за изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на
управление и в обществото
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1. Дейност: Развиване и използване на научните изследвания и иновациите
1. Формиране на научно-експертната МС, МВР, БАН и висши 2014 г.
група
и
подгрупите
към училища
Консултативния съвет за подпомагане
работата на МС за защита при
бедствия и приемане на програма за
дейността й до 2020 г.
2. Разработване и осигуряване на МС, МВР, БАН и висши 2016 г.
платформа за достъп до резултатите от училища
научни изследвания в областта на
намаляване на риска от бедствия
3. Разработване на методология за оценка МВР, БАН
2016 г.
на комплексния риск с описание на
сценарии с комбинация от рискове
4. Привличане на научния потенциал за МВР, МОМН, БАН и 2014-2020 г.
прогнозиране и предотвратяване на висши училища
бедствия и за намаляване на
последствията от тях, чрез общи
проекти и общи прояви
2. Дейност: Използване на образованието и обучението за изграждане на култура за
защита при бедствия
1. Организиране
на
обучение
на МВР, министерства и 2014-2020 г.
министерствата и ведомства за органи по чл.19, ал. 4 от
действия за защита при бедствия
ЗА
2. Организиране на модулно обучение по МВР, БЧК, МОМН
2014-2020 г.
първа медицинска помощ на групите за
евакуация, санитарната група и
служителите от МОМН
3. Координиране на дейността по МОМН, МВР
2014-2020 г.
обучение на директорите на училища,
детските градини, обслужващи звена и
висшите
училища
съгласно
Програмата за обучение на органите за
управление и силите за реагиране при
изпълнение на Външния авариен план
за „АЕЦ”Козлодуй
4. Разработване/актуализиране
на МОМН, МВР
2016 г.
информационни
и
методически
материали за детските градини и
училищата и планове за обучение и
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подготовка за защита при бедствия на
ръководния персонал и учителите, след
съгласуване
с
министъра
на
вътрешните работи.
5. Разработване и приемане на насоки за МС, МВР
2014 г.
обучението за защита при бедствия
6. Оказване на подкрепа на автономните МВР, висши училища
2014-2020 г.
висши училища при съставянето на
учебни програми, като се предоставя
информация по тематични модули за
различните видове бедствия
7. Включване в учебните програми на МВР, МОМН
ежегодно
началните, основните и средните
училища и в учебните, извънкласните
и извънучилищните дейности на
достъпна информация за защитата при
бедствия
8. Осигуряване на адекватно обучение на МВР, БЧК
2014-2020 г.
доброволните формирования за защита
при бедствия
9. Развитие и поддържане на култура за Министерства и органи 2015 г.
управление при бедствия с високи по чл.19, ал. 4 от ЗА, 2018 г.
стандарти за качество, чрез редовни общински и областни 2020 г.
обучения на Щабовете за защита при администрации
бедствия
10. Стимулиране и осигуряване на МВР,
общински
и 2018 г.
оперативна съвместимост на екипите областни
за защита при бедствия и модулите за администрации
гражданска защита
11. Повишаване на възможностите на МВР и МС
2014-2020 г.
професионалния учебен център в
Монтана и на учебните центрове в
страната
на
ГДПБЗН-МВР
за
осигуряване на по-добро обучение на
първите реагиращи и ръководния
персонал участващ в реагирането и
управлението при бедствия
3. Дейност: Повишаване на информираността и засилване на участието на населението в
дейностите за намаляване на риска от бедствия
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Разработване
и
изпълнение
на МС, Министерства и 2014 – 2020 г.
Комуникационна
програма
за органи по чл.19, ал. 4 от
подобряване информираността на ЗА,общински и областни
обществото за защита при бедствия
администрации, НПО и
медии
2. Създаване на Интернет платформа за МС, Министерства и 2016 г.
информация за защита при бедствия и органи по чл.19, ал. 4 от
обмен на добри практики
ЗА,общински и областни
администрации, НПО и
медии
1. Активно използване на електронните и Министерства и органи ежегодно
печатни
средства
за
масово по чл.19, ал. 4 от
осведомяване,
неправителствените ЗА,общински и областни
организации и други форми за администрации
популяризиране,
мотивация
и
разясняване
необходимостта
от
намаляване на риска от бедствия
Приоритет IV: Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на
готовността за ефективно реагиране при бедствия на всички нива на управление
1. Дейност: Ефективно управление на природните ресурси и развитие на социалноикономическите практики
1. Подобряване
на
социално- МВР, министерства и 2014 г.-2020 г.
икономическата
стабилност,
чрез органи по чл.19, ал. 4 от
създаване и поддържане на база данни ЗА,
общински
и
за критичните инфраструктури и областни администрации
обектите им
2. Прилагане на европейските практики и МС, министерства и 2018 г.
разработване на мерки за подобряване органи по чл.19, ал. 4 от
на устойчивостта и защитата на ЗА,
общински
и
обектите
от
критичната областни администрации
инфраструктура при бедствия
3. Прилагане на европейските и световни МС, НС
2015 г.
добри практики за застраховане и
споделяне на финансовите разходи за
възстановяване след бедствия
2. Мерки за управление на риска от бедствия
1. Рехабилитация на предпазни диги на р. МРРБ, МЗХ, МОСВ
2020 г.
Дунав, корекции на вътрешни реки,
съоръжения
за
отводняване
и
ретензионни язовири, като част от
1.
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мерките, които ще залегнат в
Плановете на управление на риска от
наводнения
2. Други мерки при прилагане на МРРБ,
МЗХ,
МВР, 2020 г.
Плановете на управление на риска от МОСВ
наводнения
3. Разработване на мерки за повишаване МС, НС, МРРБ, МЗХ,
2018 г.
на устойчивостта и избягване на щети МВР, МОСВ, БАН
в
силно
заселените
територии,
подложени на висок риск от бедствия
4. Разработване
на
стандартни МС, министерства и
2015 г.
оперативни процедури за ефективно органи по чл.19, ал. 4 от
сътрудничество
между ЗА, общински и
заинтересованите страни по отношение областни администрации
на комплексния риск
5. Изготвяне на годишни доклади с Министерства и органи
2016-2020 г.
информация
за
състоянието
на по чл.19, ал. 4 от ЗА,
изпълнението
на
мерките
за общински и областни
намаляване на риска на национално, администрации,
областно, общинско и обектово нива
3. Дейност: Подобряване на готовността за ефективно реагиране и възстановяване при
бедствия
1. Създаване
на
самостоятелно Кметове на общини и 2014-2020 г.
действащи доброволни формирования, областни
управители,
като елемент от единната спасителна МВР
система и осигуряване на сграден
фонд, оборудване и екипировка за
ефективното им функциониране
2. Създаване на модули за гражданска МВР
2014 г.
защита
за
предотвратяване
на
наводнения, за изпомпване с голям
капацитет и за пречистване на питейна
вода
3. Актуализиране
на
Насоките
и МВР
2015 г.
подготовка на указания за планиране,
провеждане и оценка на учения за
защита при бедствия
4. Подготовка и провеждане на учения за МС, МВР, министерства ежегодно
защита при бедствия на обектово, и органи по чл.19, ал. 4
общинско, областно и национално от ЗА, общински и
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нивo
областни администрации
5. Провеждане на годишни обучения, МВР, кметове на общини ежегодно
учения и тренировки на доброволните
формирования
4. Дейност: Насърчаване на международното сътрудничество за намаляване на риска от
бедствия
1. Развитие на обмена на добри практики МС, МВР, областни и Ежегодно
и експерти в сферата на намаляването общински
на риска от бедствия със сродни администрации
структури на Европейския съюз,
НАТО, ООН, и други международни
организации и държави
2. Разработване
на
Насоки
за МС, МВР
2016 г.
координация и взаимодействие с ЕС,
НАТО, ООН и други международни
организации
по
оказването
и
получаването на международна помощ
при бедствия
3. Разработване и изпълнение на План за МС, МВР
2014-2017 г.
действие по подготовката на експерти
за защита при бедствия за Българското
председателство на ЕС през 2018 г.

9

