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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на
рисковете от бедствия, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 25.10.2012 г.
(Обн. ДВ. бр. 84 от 2 Ноември 2012 г., изм. ДВ. бр. 9 от 31 Януари 2014 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет
за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ,
оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с Постановление № 264 на
Министерския съвет от 25.10.2012 г.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
наредбата е изготвен във връзка с одитен доклад № 0300002413 на Сметната палата, приет с
Решение № 249 от 18.09.2014 г., в който са дадени препоръки относно контрола по изпълнение на
задълженията на компетентните органи за извършване на анализ, оценка и картографиране на
рисковете от бедствия.
Анализът, оценката и картографирането на рисковете от бедствия са превантивна дейност
с цел намаляване на риска от бедствия по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита
при бедствия. Съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия, Министерският съвет
формира държавната политика в областта на защитата при бедствия, включително предвижда
финансови средства за защита при бедствия. Съответните компетентни органи (министрите и
органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията) предприемат мерки за намаляване на
риска от бедствия и в рамките на одобрените им бюджети финансират изпълнението на
превантивните дейности.
Във връзка с горното, с проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на наредбата се предвижда:
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- регламентиране на процедура за отчитане и контрол за изпълнението на дейностите от
компетентните органи (министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът
на околната среда и водите, министърът на земеделието и храните и председателят на Агенцията
за ядрено регулиране) за извършване на анализ, оценка и картографирането на рисковете от
бедствия по чл. 1, ал. 2 от наредбата;
- промяна и удължаване на сроковете по §2 и §3 от Преходните и заключителни
разпоредби на наредбата, предвид на това че по обективни причини не е извършен анализ и
оценка на рисковете по чл. 2, ал. 2, в срока по §2 от Преходните и заключителни разпоредби.
Причините за неизпълнение на задълженията от страна на компетентните органи са свързани
основно с неосигурено финансиране, недостатъчен капацитет и/или ограничения от технически
характер.
От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е посочен
период от 10 години за детайлно картографиране на сеизмичния риск за територията на
Република България, позовавайки се на становище от Националния институт по геофизика,
геодезия и география към Българската академия на науките. Това налага промяната на сроковете
по §2 и §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, поради обективна
невъзможност за изпълнение на задълженията на министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Анализът, оценката и картографирането на риска от наводнения, геоложкия риск и риска
от горски пожари, са свързани с ангажиментите на страната ни за изпълнение на Tематично
предварително условие 5.1. „Превенция и управление на риска: Наличие на национални или
регионални оценки на риска за целите на управлението на бедствията, които вземат под внимание
приспособяването към изменението в климата”, което e заложено в Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година. Същото е включено в
Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. В тази връзка предложеното
удължаване на сроковете до 31 декември 2016 г. за извършване на анализ, оценка и
картографиране на рисковете по чл. 1, ал. 2, т. 3 - 5 от Наредбата, е съобразено с крайния срок за
изпълнение на предварителните условия по Споразумението за партньорство на Република
България, който е месец декември 2016 г.;
- допълнение на чл. 6 от наредбата, с което се дава възможност масивите от
пространствени данни за сеизмичния и геоложкия риск и метаданните за тях, както и картите на
опасностите и картите на рисковете от бедствия за сеизмичния и геоложкия риск да се
публикуват в географската информационна система на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, предвид на това че министърът на регионалното развитие и
благоустройството е компетентен орган за извършване на анализ, оценка и картографирането на
сеизмичния и геоложкия риск, и е целесъобразно данните и картите да могат да се ползват във
вече изградената географска информационна система на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет няма да доведе до пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към него е приложена финансова
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обосновка, в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е
изготвена и приложена таблица за съответствие.
В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на
Постановление и проектът на доклад са публикувани на интернет страницата на Министерството
на вътрешните работи и на портала за обществени консултации.
Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет са съгласувани
по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ,
оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с Постановление № 264 на
Министерския съвет от 25.10.2012 г.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
КОАЛИЦИОННАТА ПОЛИТИКА И ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ И МИНИСТЪР НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

РУМЯНА БЪЧВАРОВА
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