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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ № …
от…….....………………..…. 2016 година

ЗА приемане на Годишен план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за
защита при бедствия 2014-2018 г.

На основание чл. 62, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема Годишен план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за защита
при бедствия 2014-2018 г., съгласно Приложението.
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Атомна електроцентрала
Агенция по заетостта
Агенция за закрила на детето
Автомагистрала
Академия на МВР
Архитектурен резерват
Агенция за социално подпомагане
Българска агенция по безопасност на храните
Българска академия на науките
Басейнова дирекция
Басейнова дирекция Дунавски район
Басейнова дирекция Черноморски район
Български червен кръст
Военна академия
Висш административен съд
Водоснабдяване и канализация
Геологически институт
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението”
Държавна агенция „Национална сигурност”
Държавен вестник
Доброволни екипи за действие при бедствия
Доброволни екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи
Дирекция за национален строителен контрол
Държавно предприятие
Дирекция „Природни ресурси и концесии”
Държавно предприятие „Национална компания железопътна
инфраструктура”
Еднолично акционерно дружество
Електроенергийна система
Европейска комисия
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Европейски съюз
Единна спасителна система
Експертно технически съвет
Закон за водите
Закон за защита при бедствия
Закон за обществените поръчки
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Изпълнителна агенция „Борба с градушките”
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”
Индивидуални средства за защита
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Къси вълни
Критична инфраструктура
Контролно - измервателна система
Локална система за оповестяване
Министерство на вътрешните работи
Министерство на енергетиката
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието и храните
Министерство на икономиката
Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане
Министерство на културата
мини Марица Изток
Министерство на отбраната
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на правосъдието
Младежки противопожарни отряди
Моторно превозно средство
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
„Национална електрическа компания” ЕАД
Национален институт по геофизика, геодезия и география
Национален институт по метеорология и хидрология
Национални културни ценности
Национален план
Национална програма за защита при бедствия
Национален план за защита при бедствия
Национално сдружение на общините в Република България
Национална система за ранно предупреждение и оповестяване
Общински съвет за сигурност
Общински щаб за защита при бедствия
Оперативна програма
Оперативна програма „Околна среда”
Областно пътно управление
Постановление на министерски съвет
Предварителна оценка на риска от наводнения
Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане
Противопожарни отряди
Подробен устройствен план
План за управление риска от наводнение
Предприятие „Язовири и каскади” ЕАД
Радиоактивни отпадъци

5

РБ
РБУ
РЗИ
РЗПРН
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РСПБЗН
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СМР
СО
СРПО
ТДУ
ТЕЦ
УКВ
ЦАН
ЦДУ
ЦПК
ЦСМП

Република България
Райони на басейново управление
Регионални здравни инспекции
Райони със значителен риск от наводнения
Регионални инспекторати по образованието
Републиканска пътна мрежа
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
Спасителна дейност
Строително-монтажни работи
Столична община
Система за ранно предупреждение и оповестяване
Териториално диспечерско управление
Топлоелектрическа централа
Ултра къси вълни
Център за аерокосмическо наблюдение
Централно диспечерско управление
Център за професионална квалификация
Център за Спешна медицинска помощ
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Националната програма за защита при бедствия определя целите,
приоритетите и задачите за защитата при бедствия за срок от 5 години. Тя
представлява основен документ за политиката на страната в областта на
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и
технически осигурена национална система за превенция и реагиране при
бедствия.
Настоящият план се изготвя на основание чл. 6в, ал. 5 във връзка с чл.
6, ал. 1, т. 4 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и включва основните
превантивни дейности за изпълнение и финансиране през 2017 г.
Основна цел на плана е изпълнение на приоритети от НПЗБ.
Основни задачи на Годишния план за 2017 г., са провеждане на
дейности за намаляване на риска от бедствия.
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1. Изпълнение на дейностите, заложени в Годишния план за изпълнение на Националната
програма за защита при бедствия за 2015 г.

№

1
1.

2.

3.

4.

Пореден
Осигурено финансиране – в лева
Превантивни дейности за номер на
МинисОперанамаляване на риска от дейносттерство/
тивни
Други
бедствия,
които
са та в
Собствен
МКВП
ведомство
програ- източниреализирани през 2015 г.
Годишен бюджет
ми на
ци
план за
ЕС
2015 г.
2
3
4
5
6
7
8
Осигуряване на финансови
МВР
средства за участията на
т. 77
44 030
доброволците в обучения.
Окомплектовка на
доброволните формирования;
Окомплектоване и
МВР поддържане в актуалност сили т. 78
и средства за действие при
възникване на бедствия
(техника, екипи)
Организиране и провеждане
на семинари с органите на
МВР
т. 79
местната власт по линия на
доброволните формирования.
Създаване на информационна
среда за популяризиране на
доброволните формирования
МВР
т. 80
чрез издаване на обучително информационни материали –
брошури, флаери, листовки.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

9
Повишаване на компетентността и
възможностите на доброволците
Общо 41 доброволни формирования
разполагат с пожарен автомобил, като за 2015
г. от МВР са предоставени - 19 пожарни
автомобила, 7 спасителни автомобила, 10
високо проходими, 5 моторни помпи, 11
дихателни апарати, 2 походни кухни и 2
цистерни за вода
Проведени са 28 семинара във всички области
на страната
Създадени са страница във „фейсбук” и
интернет страница на „НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
7

8

1

5.

6.

7.

2

3

4

МВР

Оборудване на
регистрираните модули в
Общностния механизъм за
гражданска защита на ЕК

т. 82

МВР

Подготовка и учения с
модулите регистрирани в
Общностния механизъм за
гражданска защита на ЕК

т. 83

МВР

Осигуряване на
въздухоплавателни средства
за гасене на горски пожари и
за спасителни операции при
бедствия

т. 85

5

6

7

8

7 200

5500

15 000

387 024

9
През годината беше закупена офис техника и
оборудване за доокомплектоване на щаба за
ръководство на модулите. Закупи се и
логистично оборудване за осигуряване на
самостоятелността на модулите за изграждане
на базов лагер.
Модула за изпомпване с голям капацитет взе
участие в полево учение по проект MODEX
2015-2016 LOT2, което се проведе в гр. Арад,
Румъния през м. октомври.
Служители от ГДПБЗН са взели участие
съответно в:
- курсове за подготовка на експерти и ключов
персонал за Модулите със средства от ЕК – 8
човека.
- компютърно симулирани учение от
тренировъчната програма на Механизма за
гражданска защита на ЕС – 12 човека.
Участие на МО в ликвидирането на пожари и
последствията при бедствия
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9

1

8.

9.

2

МВР

МВР

3
Подобряване на готовността
на ЕСС и органите за
управление чрез
организирането и
провеждането на Национално
пълномащабно учение
„Защита” - за усвояване на
части от НПлЗБ.
Подобряване на готовността
на силите за реагиране чрез
провеждане на курсове за
повишаване на
квалификацията, придобиване
на нова квалификация и
специалности.

10.

МОН,
МВР и
др.
компете
нтни
органи

Обучение на педагогически
кадри на тема „Основен
курс за оказване на първа
долекарска помощ на деца и
ученици” по Национална
програма „Квалификация”.

11.

Обучение на педагогически
МОН, кадри за обучители по темата
МВР и
„Превенция на бедствия и
др.
авариите” във връзка с
компете
изпълнение на Дакарската
нтни
рамка „Образование за
органи
всички” по Национална
програма „Квалификация”.
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т. 86

5

6

7

8

9

За повишаване готовността на основните части
на ЕСС беше подготвено и се проведе през м.
58 100
май национално учение „ЗАЩИТА 2015” на
тема “Произшествие в железопътен тунел”

2500

През годината в ЦПК-Монтана са
организирани и проведени 33 курса за
първоначална подготовка и повишаване на
квалификацията, като са обучени 972
служителя от ГДПБЗН

т. 87

399 000

т. 26

10 000
от
„Национал
на
програма
развитие на
педагогиче
ските
кадри“

Национал
на
програма
„Квалифи
кация“

т. 27

11 866 от
„Националн
а програма
развитие на
педагогичес
ките кадри“

Национал
на
програма
„Квалифи
кация

Общият брой на обучените педагогически
специалисти е 510.
Обучаемите са придобили умения и
практически навици за адекватно реагиране
при оказване на първа долекарска помощ при
бедствия от различен характер, кризи
вследствие на терористична дейност и
извънредни ситуации до пристигането на
екипи на спешна медицинска помощ.
Общият брой на обучените педагогически
специалисти е 376.
Обучението е реализирало концепцията за
оптимална подготовка на педагогическите
специалисти с цел получаване на
базова компетентност, знания и умения в
областта на защитата на учениците при
бедствия и аварии
9

10

1

2

3

12.

МОН

Съфинансиране за участие в
проектите на ЕС и други
международни
програми, имащи
отношение към защитата
при бедствия

13.

МОН

Осигуряване на ИСЗ за
служителите от
администрацията

4

т. 28

5
30 000
„Радиационе
н статус на
крайбрежие
то
на Черно мо
ре по
"Седма рамк
ова
програма“
20 000 .
„Влияние на
климатичните
промени
върху
въздушното
замърсяване
и
стратегиите
за
противодействие в
Европейските
екосистеми“
по „Седма
рамкова
програма“

т. 90

7 560

6

7

8

9

Успешно приключено изпълнение на проекта,
извършени дейности, свързани с обработка на
получените резултати, издаден научен отчет и
резултатите от научната разработка.
Доокомплектоване на система за
флуоресцентни измервания (FMS, Hansatech
Instruments, UK) с PAR/Temperature Leafclip.
Това позволява регистрация на параметрите на
хлорофилната флуоресценция при
контролирани условия на температура и
светлина.

Осигурени са 60 бр. ИСЗ (цяла маска „Draeger“
с комбиниран филтър)
10

11

1

14.

15.

2

3

Разработване и въвеждане за
МОН,
учебната 2015/2016 година
съгласув
на „Инструкция за
ано с
провеждане на обучение за
МВР и
защита при бедствия и за
др.
оказване на първа
компете
долекарска помощ в
нтни
системата на народната
органи
просвета“

МВР,
МОН

16.

МВР,
МОН

17.

МВР,
МОН

Международен конкурс за
детска рисунка „С очите си
видях бедата” – в 3 кръга.
Провеждане на Национално
ученическо състезание
„Защита от пожари,
бедствия и извънредни
ситуации –в 3 кръга.
Провеждане на състезанията
на ХVI републикански
младежки ППО „Млад
огнеборец” –
в 3 кръга.

4

5

т. 29

6

7

8

9
Разработен е Проект на Инструкция за
провеждане на обучение за защита при
бедствия и за оказване на първа долекарска
помощ в системата на народната просвета.
Инструкцията не е въведена за учебната
2015/2016 г., поради настъпили промени в
законовите основания (Законът за защита при
бедствия, който влезе в сила от 5.07.2016 г. и
влизането в сила на
Закона за предучилищното и училищно
образование
от 01.08. 2016 г.,
както и разработването на държавните
образователни стандарти за предучилищното
образование.
Предвижда се след актуализиране на
документа в съответствие с променените
законови основания същият да се въведе за
учебната 2016/2017 г.

т. 33

300

Придобити и разширени знания, умения и
отношение към темата

т. 34

2000

Придобити и разширени знания, умения и
отношение към темата

т. 35

300

Придобити и разширени знания, умения и
отношение към темата.
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12

1

18.

19.

20.

2

4

5

т. 90

14 000

МОН

Обучение на служителите от
МОН за начините на
поведение и действие при
бедствия, кризисни
ситуации , аварии и други.

т. 26

16 500

МОН

Обучение на служители от
МОН включени в екипите за
защита при бедствия, първа
долекарска помощ,
здравословни и безопасни
условия на труд и
евакуация.

т. 26

5 000

МОН

3

Осигуряване на материални
средства за превенция и
защита при бедствия

6

7

8

9
Осигурени са следните материални средства
за превенция и защита при бедствия:
граждански радиостанции - 10 бр.; ИСЗ 130 бр.; мегафони-10 бр.; акумулаторни
прожектори - 22 бр.; сигнални жилетки със
светлоотразителни ленти - 120 бр., апарати за
кръвно налягане - 10 бр.; чанти/раници 15 бр.; аптечки – 15 бр.; лекарства за
зареждане на всички санитарни чанти и
аптечки и др.
Съгласно изискванията на чл. 14 от Закона за
защита при бедствия е проведено обучение на
всички служители от МОН - общ брой 300.
Обучаемите са придобили умения и
практически навици за адекватно реагиране
при бедствия от различен характер, кризи
вследствие на терористична дейност и
извънредни ситуации и при оказване на първа
долекарска помощ до пристигането на екипи
на спешна медицинска помощ
Проведено е модулно, надграждащо обучение
на 30 служители, включени в екипите.
Постигната е оптимална подготовка и са
усъвършенствани знанията и уменията на
обучаемите в областта на защитата при
бедствия и кризисни ситуации. Обучаемите са
придобили умения и практически навици за
адекватно реагиране при бедствия и кризисни
ситуации и кризи вследствие на терористична
дейност при оказване на първа долекарска
помощ до пристигането на екипи на спешна
медицинска помощ.
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1

21.

2

3

4

5

МРРБ

„Превантивни дейности
за предотвратяване на
последствията от
свлачищните, ерозионните и
абразионни процеси на
територията на Република
България чрез режимни
изследвания, консултантски
услуги и техническа помощ,
поддържане на регистър на
свлачищата и изграждане и
възстановяване на
контролно-измервателни
системи” от "Геозащита"
ЕООД - гр. Варна, гр.
Перник и гр. Плевен

т. 45

959 098

6

7

8

9
Извършени и отчетени са превантивни дейности
и техническа помощ в областта на геозащитната
дейност в размер на 959 098,33 лв. Резултатите
от изпълнените превантивни дейности са
следните: 2 583 бр. хидрогеоложки,
геодезически измервания на застрашени и
засегнати територии от свлачища, срутища,
морска абразия и други неблагоприятни
геодинамични процеси на територията на
общини: Варна, Аксаково, Бургас, Бургас,
Оряхово, Вълчедръм, Гулянци, Кнежа, Червен
бряг, Свищов, Габрово, Никопол, Столична
община – Район „Банкя“, Смолян, Гоце Делчев,
Сатовча, Трън, Куклен, Симитли, Бобов дол,
Своге. 370 бр. консултантски услуги и оказване
на техническа помощ на общински, областни
администрации и други ведомства при
възникване на неблагоприятни геодинамични
процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна,
Плевен и Перник са извършени инженерногеоложки огледи, участия в комисии, експертни
съвети и др., свързани с геозащитната дейност в
108 общини; Извършена ревизия, поддръжка и
отводняване на 34 изградени водопонизителни
съоръжения в свлачища в общини Варна,
Аксаково и Балчик 3 бр. изградени/възстановени
контролно-измервателни системи в свлачища в
общини Балчик и Аксаково;
дейности по регистриране на свлачищните
райони и нанасяне на данни в Регистъра на
свлачищата в Република България за всички
общини
13
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1

22.

23.

2

3

4

5

МРРБ

Национална програма за
превенция и ограничаване
на свлачищата, ерозията и
абразията по Дунавското и
Черноморското крайбрежие
2015-2020 г.

т. 45

7 800

т. 50

42 200

МРРБ

Анализ и оценка на
геоложкия риск и
картографиране на
геоложкия риск

6

7

8

50 000

9
Актуализирана е Националната програма за
превенция и ограничаване на свлачищата на
територията на Република България, ерозията
и абразията по Дунавското и Черноморското
крайбрежие 2015-2020 г. с нововъзникналите
свлачища до 15.04.2015 г., разгледана е на
Експертен консултативен съвет и е одобрена
на заседание на Министерския съвет през м.
юни 2015 г. С разработената Национална
програма е създадена стратегическата основа
за планиране на дейностите по геозащита.
В изпълнение на Предварителните условия от
Споразумението за партньорство 2014-2020 г.,
през 2014 г. е разработена и одобрена от
министъра на регионалното развитие и
благоустройството Методика за оценка на
геоложкия риск. Като следващ етап от поетите
ангажименти по Предварителните условия
през 2015 г. е възложен за разработване
анализ и оценка на геоложкия риск и
картографиране на геоложкия риск, чието
изпълнение продължава и през 2016 г. С
Постановление № 311 от 12 ноември 2015 г.
на МС са отпуснати средства в размер на 50
000 лв. като допълващо финансиране.
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15

1

24.

25.

2

3

4

5

МРРБ

Изработване на
допълнителен софтуерен
продукт към Регистъра на
свлачищните райони

т. 51

36 960

МРРБ

„Предварителни
(прединвестиционни)
проучвания за обект
„Възстановяване на път
VAR 1082 в района на
свлачище „Трифон Зарезан“

т. 45

29 991

6

7

8

9
С оглед оптимизиране и надграждане на
съществуващата система, през 2015 г. беше
стартирана процедура за възлагане на
обществена поръчка за изработване на
допълнителен софтуерен продукт към
Регистъра на свлачищни райони на
територията на Република България. С
разработването му ще се подобри качеството
на информацията, съдържаща се в Регистъра и
ще се осигури база данни, необходима за
картографиране на геоложкия риск.
Извършено е геодезическо заснемане на
свлачище „Трифон Зарезан“, част от обект
„Предварителни (прединвестиционни)
проучвания за обект „Възстановяване на път
VAR 1082 в района на свлачище „Трифон
Зарезан“. Със заснемане на основния
свлачищен циркус, разположен на
крайбрежния склон в района на общинския
път VAR 1082 при спирка „Спортпалас”,
(бивш ресторант "Трифон Зарезан") е
определен обхвата на свлачищните процеси и
основните свлачищни елементи в границите
на рисковата свлачищна зона.
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26.

МРРБ

Изграждане на
контролно-измервателна
система на свлачища на ул.
"3-та", ул. "4-та" и ул."12та", вилна зона "Фиш-Фиш',
община Балчик

т. 53

43 847

27.

МРРБ

Укрепване свлачище кв.
Изток, гр. Оряхово - ІІ етап

т. 48

287 897

6

7

8

9
През 2015 г. е сключен договор и е изградена
контролно-измервателна система, състояща се
от инклинометри и пиезометри на свлачище
на ул. „3-та” и ул. „4-та”, м. „Фиш-Фиш“, гр.
Балчик за следене динамиката на
свлачищните процеси в дълбочина
(деформациите), както в локален план, така и
в по-глобален план. Данни за развитието на
процесите и резултати от проведените от
геозащитното дружество - „Геозащита“ ЕООД
Варна измервания (необходими за
предприемане на последващи действия) ще
бъдат предоставени на община Балчик за
възлагане на инженерно-геоложки проучвания
и реализиране на проектни решения за този
район.
Проведена процедура по ЗОП за извършване
на техническа експертиза на изградените
съоръжения. С експертизата са установени
причините за възникналата аварийна
ситуация. Бяха предоставени целеви средства
на община Оряхово от РБ в размер на 224 150
лв. за аварийно отводняване на дренажните
съоръжения в кв. „Изток“, гр. Оряхово и
изпълнение на аварийно инженерно-геоложко
проучване и проектиране на укрепителни
мероприятия към обект „Укрепване на
свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово – ІІ етап“.
С предоставените средства ще се
предотвратят нови бедствени и аварийни
ситуации.
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28.

МРРБ

Актуализация на ИГП за
обект "Община Аксаково участък "Фара"

т. 47

118 986

МРРБ

Брегоукрепване и
укрепване на свлачище в кв.
Сарафово - етап III.2.

29.

т. 45

6

7

7293433
ПМС
113/
30.04.20
15г.

8

9
През 2015 г. е проведена процедура по реда на
Закона за обществените поръчки за възлагане
изработване на инженерно-геоложкото
проучване за територията, засегната от
свлачищни процеси и е сключен договор за
изпълнение.
В условия на аварийна ситуация, в която се
намира свлачището, през 2015 г. са проведени
сондажни работи и е изработено инженерногеоложкото проучване. С осигуряване на
проучването ще се даде информация за
размера на свлачищния процес и ще се дадат
оптимални предложения за овладяването му.
С оглед продължаване на обекти в община
Бургас със сключени от 2008 г. договорa–
„Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап
ІІІ.2”, бяха проведени редица работни срещи,
кореспонденция с община Бургас и с
изпълнителя на инженеринга и извършени
предварителни съгласувателни действия за
актуализиране на документацията. С
отпуснати допълнителни финансови средства
от Централен бюджет за изпълнението на
обектa „Укрепване свлачище кв. Сарафово –
етап ІІІ.2“, са предприети действия за
изготвяне на инвестиционен проект е обект
„Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап
ІІІ.2” и подробен устройствен план. С
изграждането на обекта ще се гарантира
устойчивостта на свлачищната територия и
брега.
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1

30.

2

3

МРРБ

Укрепване свлачище в
парк "Росенец" - обща
укрепителна схема I, етап от
КК1 до начало укрепен
участък.

31.

МРРБ

32.

МРРБ

33.

МРРБ

Изработване на подробен
устройствен план парцеларен план за обект
"Брегоукрепване в района
на къмпинг Добруджа,
община Шабла"
Проекто-проучвателни
работи „Укрепване
свлачище местност
„Шергурна“, гр. Бяла“
Прединвестиционни
проучвания за обект
„Укрепване свлачища
„Кипарис-юг“ – „Кипариссевер“, с. Осеново, община
Аксаково

4

5

6

7

326 446
ПМС 113/
30.04.2015
г.

т. 52

8

9
С отпуснати допълнителни финансови
средства от Централен бюджет за
изпълнението на обекти „Укрепване свлачище
парк „Росенец”, са предприети ефективни
действия за размразяване на обекта.
Стартирано е строителството на обект
„Укрепване свлачище парк „Росенец.С
изграждането на обекта ще се гарантира
устойчивостта на свлачищната територия и
брега.

т. 45

2 256

Завършен и предаден подробен устройствен
план – парцеларен план за обект
„Брегоукрепване в района на къмпинг
„Добруджа”, община Шабла”;

т. 45

33 600

Извършен трансфер към община Бяла за
извършване на инженерно-геоложко
проучване за обект

200 000

Извършен трансфер към община Аксаково за
извършване на прединвестиционни
проучвания за обекта

т. 54
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19

1

34.

35.

2

3

МРРБ

Изпълнение на
геозащитни мерки и
дейности за ограничаване и
предотвратяване на
свлачищните процеси,
финансирани по ОПОС
2014-2020 г.

МРРБ

Проектно предложение
„Възстановяване и
осигуряване на превантивна
инфраструктура в община
Балчик и община
Аксаково“, съдържащо 3
обекта на интервенция по
линия на фонд
„Солидарност” на
Европейския съюз във
връзка с нанесени щети от
бедствията от 19 юни 2014
г., в процес на изпълнение.

4

т. 54

т. 53,
54

5

6

7

Европ
ейски
програми
ОПОС

Фонд
"Солида
рност"
на ЕС

8

9
Мерки, свързани с превенция на риска от
свлачища на територията на страната в
обхвата на Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020 г., Приоритетна ос
„Превенция на риска от наводнения и
свлачища“:
- На работни срещи обсъдени с НСОРБ, АПИ
и дружествата за геозащита варианти на
изменение на Методиката за приоритизиране
на свлачищата с оглед отразяване
изискванията на ОПОС за „Население”;
- Актуализирана Методика за приоритизиране
на свлачищата
- Извършена оценка по критериите за
допустимост на методиката и оценени
регистрираните до 15 октомври 2015 г.
свлачища.
По линия на фонд „Солидарност“ са
отпуснати финансови средства за изграждане
на 3 обекта на интервенция в община
Аксаково и община Балчик. С реализиране на
обектите ще стане възможно извършване на
ефективен мониторинг на свлачищата в
райони, представляващи заплаха за живота и
здравето на хората и техническата
инфраструктура, резултатите, от който ще
предотвратят евентуални бъдещи бедствия и
ще се възстанови разрушена от бедствия
техническа инфраструктура.

19

20

1

36.

2

МРРБ

МРРБ
37.

38.

39.

40.

МРРБ

МРРБ

МРРБ

3
Неотложни аварийно –
възстановителни дейности
по водоснабдителни системи
и съоръжения на територията
на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр.
Хасково
Неотложни аварийно –
възстановителни дейности
по водоснабдителни системи
и съоръжения на територията
на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр.
Смолян"
Възстановяване на участък от
напорен водопровод от ПС
„Островец“ към
с.Чорбаджийско и с.Подкова
при преминаване на река
Кирковска “
Авариен ремонт на участък
от магистрален водопровод в
коритото на р.Арда, гр.
Кърджали
Възстановяване на разрушена
подпорна стена от суха
зидария на републикански
път III-866 „Девин –
Михалково – Кричим“ в
участъка от км 74+830 до км
74+860 (област Смолян)

4

8

9

т. 60

162 180

Възстановена ВиК инфраструктура

т. 60

409 200

Възстановена ВиК инфраструктура

т. 60

320 330

Възстановен водопровод

т. 60

24 536

Възстановен водопровод

84 944

Възстановена подпорна стена на
републикански път III-866 „Девин –
Михалково – Кричим“ в участъка от км
74+830 до км 74+860 (област Смолян)

т. 63

5

6

7

20

21

1

2

41.

МРРБ

42.

43.

44.

МРРБ

МРРБ

МРРБ

3
Възстановяване на разходи за
спешни аварийни дейности,
свързани с осигуряване на
безопасно преминаване на
МПС, следствие на
пропаднал насип на път II-37
„Батак – Доспат“ при км
207+370 (област Смолян)
Възстановяване на разходи за
отстраняване на щети по
РПМ на територията на
област Пловдив вследствие
на влошена обстановка в
периода 30.01 – 01.02.2016 г.
Възстановяване на разходи за
оказана помощ от страна на
ОПУ – Бургас, с техника за
зимно почистване за нуждите
на РПМ на територията на
област Смолян във връзка с
преодоляване на бедствената
обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.
Възстановяване на разходи за
оказана помощ от страна на
ОПУ – Варна, с техника за
зимно почистване за нуждите
на РПМ на територията на
област Кърджали във връзка
с преодоляване на
бедствената обстановка в
периода 6 – 15.03.2016 г.

4

т. 63

т. 63

т. 63

т. 63

5

6

7

8

9

39 050

Възстановен насип на път II-37 „Батак –
Доспат“ при км 207+370 (област Смолян)

98 544

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности на нанесени щети по РПМ на
територията на област Пловдив във връзка с
преодоляване на бедствената обстановка в
периода 30.01 – 01.02.2016 г.

30 118

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности от страна на ОПУ – Бургас, с
техника за зимно почистване за нуждите на
РПМ на територията на област Смолян във
връзка с преодоляване на бедствената
обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г.

20 148

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности от страна на ОПУ – Варна, с техника
за зимно почистване за нуждите на РПМ на
територията на област Кърджали във връзка с
преодоляване на бедствената обстановка в
периода 6 – 15.03.2016 г.
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1

45.

46.

47.

2

МРРБ

МРРБ

МРРБ

3
Възстановяване на разходи за
оказана помощ от страна на
ОПУ – Велико Търново, с
техника за зимно почистване
за нуждите на РПМ на
територията на област
Кърджали във връзка с
преодоляване на бедствената
обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.
Възстановяване на разходи за
осъществяване на зимно
поддържане и изпълнение на
спешни неотложни аварийни
дейности в област Кърджали
във връзка с преодоляване на
бедствената обстановка в
периода 6 – 15.03.2016 г.
Възстановяване на разходи за
оказана помощ от страна на
ОПУ – Ловеч, с техника за
зимно почистване за нуждите
на РПМ на територията на
област Смолян във връзка с
преодоляване на бедствената
обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.

4

т. 63

т. 63

т. 63

5

6

7

8

9

2 459

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности от страна на ОПУ – Велико
Търново, с техника за зимно почистване за
нуждите на РПМ на територията на област
Кърджали във връзка с преодоляване на
бедствената обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.

514 908

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности в област Кърджали във връзка с
преодоляване на бедствената обстановка в
периода 6 – 15.03.2016 г.

8 802

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности от страна на ОПУ – Ловеч, с техника
за зимно почистване за нуждите на РПМ на
територията на област Смолян във връзка с
преодоляване на бедствената обстановка в
периода 6 – 15.03.2016 г.

22

23

1

48.

49.

50.

2

МРРБ

МРРБ

МРРБ

3
Възстановяване на разходи за
осъществяване на зимно
поддържане в област
Пазарджик и съдействие на
община Велинград за
разчистване на общинска
пътна мрежа, включително
изпълнение на спешни
неотложни аварийни дейности
във връзка с преодоляване на
бедствената обстановка в
периода 6 – 15.03.2016 г.
Възстановяване на разходи за
осъществяване на зимно
поддържане и изпълнение на
спешни неотложни аварийни
дейности в област Пловдив и
оказване на помощ с техника
за зимно почистване на РПМ
на територията на областите
Кърджали и Смолян във
връзка с преодоляване на
бедствената обстановка в
периода 6 – 15.03.2016 г.
Възстановяване на разходи за
осъществяване на зимно
поддържане и изпълнение на
спешни неотложни аварийни
дейности в област Смолян във
връзка с преодоляване на
бедствената обстановка в
периода 6 – 15.03.2016 г.

4

т. 63

т. 63

т. 63

5

6

7

8

9

103 655

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности за зимно поддържане в област
Пазарджик и оказано съдействие на община
Велинград за разчистване на общинска пътна
мрежа, във връзка с преодоляване на
бедствената обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.

344 482

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности за зимно поддържане в област
Пловдив и оказана помощ с техника за зимно
почистване на РПМ на територията на
областите Кърджали и Смолян във връзка с
преодоляване на бедствената обстановка в
периода 6 – 15.03.2016 г.

890 123

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности за зимно поддържане в област
Смолян във връзка с преодоляване на
бедствената обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.

23

24

1

51.

52.

53.

2

МРРБ

МРРБ

МРРБ

3
Възстановяване на разходи за
оказана помощ от страна на
ОПУ – Стара Загора, с
техника за зимно почистване
за нуждите на РПМ на
територията на област
Смолян във връзка с
преодоляване на бедствената
обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.
Възстановяване на разходи
за оказана помощ от страна
на ОПУ – Хасково, с техника
за зимно почистване на
нуждите на РПМ на област
Кърджали и на община
Ивайловград във връзка с
преодоляване на бедствената
обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.
Възстановяване на разходи
за осъществяване на зимно
поддържане по АМ „Марица“
в участъка от км 73+000 до
км 89+100 във връзка с
преодоляване на бедствената
обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.

4

т. 63

т. 63

т. 63

5

6

7

8

9

25 607

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности от страна на ОПУ – Стара Загора, с
техника за зимно почистване за нуждите на
РПМ на територията на област Смолян във
връзка с преодоляване на бедствената
обстановка в периода 6 – 15.03.2016 г.

163 369

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности от страна на ОПУ – Хасково, с
техника за зимно почистване за нуждите на
РПМ на област Кърджали и на община
Ивайловград във връзка с преодоляване на
бедствената обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.

6 747

Изпълнено спешни неотложни аварийни
дейности за зимно поддържане по АМ
„Марица“ в участъка от км 73+000 до км
89+100 във връзка с преодоляване на
бедствената обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.

24

25

1

54.

2

МРРБ

55.

МРРБ

56.

МРРБ

57.

МРРБ

3
Възстановяване на разходи за
оказана помощ от страна на
ОПУ – Шумен, с техника за
зимно почистване за нуждите
на РПМ на територията на
областите Кърджали и
Смолян във връзка с
преодоляване на бедствената
обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.
Възстановяване на разходи за
оказана помощ от страна на
ОПУ – Ямбол, с техника за
зимно почистване за нуждите
на РПМ на територията на
област Смолян във връзка с
преодоляване на бедствената
обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.
„Укрепване на засегнат от
свлачище пътен участък от
325+000 до км 325+400 по
трасето на АМ “Струма“ Лот
2“
„Аварийни ремонтни работи
по укрепване на пътен насип
на АМ “Струма“ Лот 1, от км
317+550 до км 317+900“

4

8

9

43 687

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности за зимно поддържане от страна на
ОПУ – Шумен, с техника за зимно почистване
за нуждите на РПМ на територията на
областите Кърджали и Смолян във връзка с
преодоляване на бедствената обстановка в
периода 6 – 15.03.2016 г.

т. 63

43 411

Изпълнени спешни неотложни аварийни
дейности за зимно поддържане от страна на
ОПУ – Ямбол, с техника за зимно почистване
за нуждите на РПМ на територията на област
Смолян във връзка с преодоляване на
бедствената обстановка в периода 6 –
15.03.2016 г.

т. 63

3 060 505

Укрепен от свлачище пътен участък от
325+000 до км 325+400 по трасето на АМ
“Струма“ Лот 2

т. 63

538 217

Укрепен пътен насип на АМ “Струма“ Лот 1,
от км 317+550 до км 317+900

т. 63

5

6

7

25

26

1

2

58.

МРРБ

59.

MO

60.

MO

61.

MO

62.

MO

3
„Укрепване на
републикански път ІІ - 37
„Батак - Доспат“ при км
207+370, област Смолян
Участие в междуведомствени
работни групи за
разработване на национални
нормативни и ръководни
документи в областта на
защитата при бедствия.
Актуализиране, развитие и
усъвършенстване на
ведомствените ръководни
документи в областта на
защитата при бедствия.
Постигане на определеното
от министъра на отбраната
Ниво на амбиция за
използване на военните
формирования за овладяване
и/или преодоляване на
последствията от бедствия.
Поддържане на готовност
чрез участие в международни
и национални учения и
тренировки по изпълнение на
Националния план за защита
при бедствия.

4
т. 63

т. 11

5

6

7

8

9

Укрепен участък от републикански път ІІ - 37
443 246
„Батак - Доспат“ при км 207+370, област
Смолян
Разработени: - Национален план за 2015г. за
изпълнение на НПЗБ 2014-2018.

т. 12

Актуализиран План на Министерството на
отбраната за защита при бедствия.

т. 13

Осигурени част от необходимите материални
средства и оборудване, съгласно определените
в Нивото на амбиция.

т. 14

Взето участие в: - Национално учение
„Защита“ и Многонационално учение “JOINT
REACTION-2015”; - Подготовката на
Международно учение „SEESIM“; - Участие в
тренировките на Националната система за
ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и
населението при бедствия и за оповестяване
при въздушна опасност.
26

27

1

2

63.

MO

64.

65.

MO

MO

3
Обучение на органите на
изпълнителната власт и
техните администрации по
защита на населението при
бедствия.
Осигуряване на
формированията за
овладяване и/или
преодоляване на
последствията от бедствия с
ИСЗ, предназначени за
предпазване от отровни и
радиоактивни вещества, пари
и аерозоли, от високи
температури и изгаряния, от
взривове и други механични
въздействия: - тежко защитно
облекло за EOD оператора.
Поддържане на
експлоатационна годност на
специалното оборудване за
гасене на пожари и евакуация
на вертолети AS 532 AL
„Кугар“ и Ми-17: -поддръжка
на експлоатационна годност
на лебедките за подкачване
на оборудване; - резервни
части за лебедките за
подкачване на оборудване;
- осигуряване на аварийно –
спасително оборудване.

4
т. 15

т. 18

т. 19

5

6

7

8

9
Проведени курсове във ВА „Г.С.Раковски“.

Осигурени са част от необходимите на
формированията за овладяване и/или
преодоляване на последствията от бедствия
индивидуални средства за защита,
предназначени за предпазване на дихателните
органи, очите и кожата от отровни и
радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от
високи температури и изгаряния, от взривове и
други механични въздействия.

Подържана експлоатационна годност на
специалното оборудване за гасене на пожари и
евакуация на вертолети AS 532 AL „Кугар“ и
Ми-17:

27

28

1

66.

67.

2

МОСВ

МОСВ

3
Разработване на комплексен
проект за инвестиционна
инициатива за обект:
Възстановяване на
екологичното равновесие по
поречието на р. Джерман, в
участъка от гр. Сапарева баня
до гр. Дупница.

Картиране на заплахата и
риска от наводнения

4

5

6

т. 22

т. 23

ОПОС

7

8

9

86400

Изготвен Комплексен проект за
инвестиционна инициатива за обект:
„Възстановяване на екологичното равновесие
по поречието на р.Джерман, в участъка от
гр.Сапарева баня до гр.Дупница“, включващ
Подробен устройствен план на участъка и
Инвестиционен проект, фаза
Технически/Работен проект за първи
технологичен етап за реализация
Договорите за изготвяне на картите на
заплахата и на риска от наводнения в
Басейнова дирекция „Черноморски район“ и
Басейнова дирекция „Западнобеломорски
район“са изпълнени през м.август 2015г., като
стойността им е съответно 1 373880 лева и
1014600 лева.
Договорът за изготвяне на картите на
заплахата и на риска от наводнения за
Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“ на стойност 1979142 лева се изпълни в
края на м.декември 2015 г. В Басейнова
дирекция „Дунавски район“, процедурата за
избор на изпълнител на картите на заплахата и
на риска от наводнения е обжалвана пред
ВАС и

28

29

1

68.

69.

2

МОСВ

МОСВ

70.

МЗХ

71.

МЗХ

3

Разработване на планове за
управление на риска от
наводнения.

Пилотен проект по създаване
на Национална система за
управление на водите в
реално време – р. Искър
Рехабилитация на системи и
съоръжения за защита от
вредното въздействие на
водите - предпазни диги на р.
Дунав, корекции на
вътрешни реки, съоръжения
за отводняване и язовири
Изпълнение на Програмите
от мерки при прилагане на
Плановете на управление на
риска от наводнения в
четирите района на
басейново управление в
периода 2013-2021 г.

4

5

6

т. 24

ОПОС

т. 25

ОПОС

т. 21

т. 91

15 000 000

7

8

9
Сключени договори за разработване на
проектите на Планове за управление на риска
от наводнения в Дунавския, Черноморския и
Западнобеломорския райони за басейново
управление. Откритата процедура за избор на
изпълнител за: „Проект на програмата от
мерки и икономически анализ в Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“ е
прекратена с решение от 11.09.2015 г.
На 05.10.2015 г. е открита процедура с
предмет: „Подготовка на проект за
изграждане на система за управление на
водите в басейна на р. Искър, като част от
Националната система за управление на
водите в реално време. Процедурата е
прекратена с Решение №4/07.01.2016 г.

Привеждане на съоръженията в
експлоатационна годност

Дейността продължава и през 2016 год.

29

30

1

2

72.

МЗХ

73.

МЗХ

74.

МЗХ

75.

МЗХ

3
Рехабилитация на системи и
съоръжения за защита от
вредното въздействие на
водите - предпазни диги на р.
Дунав, корекции на
вътрешни реки, съоръжения за
отводняване и язовири:
-спешен ремонт на основен
изпускателен кран на яз.
"Домлян"(обл. Пловдив);
- корекцията на р. Лесновска ,
р. Войнишка (Дунавци, обл.
Видин), р. Бистрица
(Кюстендилско) и р. Каламица
Изграждане и поддръжка и
експлоатация на системи и
съоръжения за защита от
вредното въздействие на
водите: отводнителната
помпена станция-ОПС
„Кутово“ и ОПС „Капитан
Андреево-1“.
Привеждане на язовири в
експлоатационно състояние
Поддържане проводимостта
на коригирани речни
участъци, на
речни корита извън
урбанизирани територии и на
разстояние 500 м. след
язовирни стени.

4

5

6

7

8

9

т. 92

Изпълнението е спряно поради недостиг на
финансов ресурс

т. 93

Изпълнението е спряно поради недостиг на
финансов ресурс

т. 94

Дейността продължава и през 2016 год.

т. 95

Дейността продължава и през 2016 год.

30

31

1

2

76.

МЗХ

77.

78.

3
Корекция на р. Джерман неотложни ремонтно възстановителни дейности в
землищата на с. Бобошево, с.
Мурсалево, с. Драгодан,
община Дупница - етапно, за
технически укрепителни
мероприятия в участъци,
близки до автомагистрала
"Струма"

4

5

т. 91

MЗХИАБГ

Противоградова защита на
селскостопанската
продукция.

т. 98

МЗХБАБХ

Подмяна на апаратура за
радиационни измервания
използвана от двете
лаборатории (на института
"Пушкаров" и на БАБХ) при
действие в случай на
радиационна авария

т. 96

4 197 600

6

7

8

9

2 564 870

Продължава и през 2016 год

Стойност на спасената продукция
77 764 030. 81 лв.;
Икономически ефект от дейността на ИАБГ
67 725 653.81 лв.;
Стойност на спасената продукция на 1 лв. текущи
разходи- 7.75 лв.

Мерките не са изпълнени

31

32

1

2

79.

МЗХБАБХ

80.

МТИТС
ДП НК
ЖИ

81.

МТИТС
ДП НК
ЖИ

3
4
Изпълнение на мерките за
защита на населението,
селскостопанските животни
водите, почвите и растенията
при радиоактивно замърсяване
и биологично заразяване:
- за закупуване на изотопи за
лабораторни изследвания в
двете лаборатории на МЗХ;
т. 97
- за борба със заболяването
Син език по двукопитните
животни;- Национална
програма от мерки за контрол
при каламитет на марокански
и италиански скакалец 20142015 г. - Национална програма
от мерки за контрол при
гъботворка 2014-2015 г.
Извършване на превантивни
дейности за обезопасяване на
слаби места, застрашаващи
т. 99
сигурността на влаковото
движение – железен път и
съоръжения
Извършване на превантивни
дейности за обезопасяване на
слаби места, застрашаващи
сигурността на
т. 100
сигнализацията и
телекомуникациите на
железопътната
инфраструктура

5

6

7

8

По програмата не са провеждани мерки тъй
като. през 2015 г. не се наблюдава каламитет
на марокански и италиански скакалец
По програмата не са провеждани мерки тъй
като през 2015 г. не се наблюдава каламитет
на гъботворка

3 202 242

30 988 425 557 969

9 831 055

9

591 059

Повишаване на безопасността и сигурността на
железопътните превози

Повишаване на безопасността и сигурността на
железопътните превози

32

33

1

2

82.

МТИТС
ДП НК
ЖИ

83.

МТИТС

84.

85.

МТИТС
ИА АА,
ИА ЖА

МИ

3
Извършване на превантивни
дейности за обезопасяване на
слаби места, застрашаващи
сигурността на електроразпределението на
железопътната
инфраструктура
Участие в организиране и
провеждане на
пълномащабни национални
учения за усвояване на части
от Националния план за
защита при бедствия
Обучение във връзка с
превозите на опасни товари с
автомобилен или
железопътен транспорт,
съгласно изискванията на
Международната спогодба за
превоз на опасни товари по
шосе ADR и Правилника за
международен железопътен
превоз на опасни товари RID
Установяване, анализ и
оценка на риска за
критичните инфраструктури
и обектите им в системата
на МИ. Мерки за защита на
установените критични
инфраструктури и обектите
им.

4

5

т. 101

16 675 969

6

т. 6

8

9

Повишаване на безопасността и сигурността на
железопътните превози

т. 103

т. 104

7

14 975

ОП
„Административен
капацитет“, на
стойност
195 990
.67

Повишаване на готовността на служителите за
действие при бедствия

Повишена е ефективността на работата на
инспекторите, във връзка със сигурността и
безопасността на превозите на опасни товари

Изготвен е списък с потенциалните КИ и
обектите в компетентността на МИ. Списъкът
е съгласуван с ДАНС. Предстоящите
дейности са съгласно бъдещите промени в
нормативните уредби.
Определени са стратегическите обекти от
значение за националната сигурност по ПМС
№ 181/2009 г. за сектор „Икономика“, част от
КИ на страната.
33

34

1

2

86.

МИ

87.

МИ

88.

89.

МИ

МИ

3
Актуализиране на План за
защита при бедствия в
системата на МИ и План за
защита при бедствия на
пребиваващите в
административните сгради на
МИ.
Извършване на обучения,
провеждане на тренировки и
учения с администрацията на
МИ
за
усвояване
на
плановете за защита при
пожар, бедствия и евакуация.
Изграждане на
информационни и
комуникационни системи,
системи за
пожароизвестяване и
пожарогасене, локални
системи за оповестяване,
WEB базирана система за
оперативни измервания.
Поддържане на колективното
средство за защита на МИ
(подземното укритие) в
готовност за използване по
предназначение - защита на
служителите при
радиоактивно замърсяване и
биологично заразяване

4

5

6

7

8

9
Актуализиран е Плана за защита при бедствия
за системата на МИ и е разработен План за
защита при бедствия на пребиваващите в
административните сгради на МИ

т. 8

Извършвани са тренировки с администрацията
на МИ за усвояване на плановете за защита при
пожар и на пребиваващите.

т.7

20 000

Изградена е локална автоматизирана система за
оповестяване в административните сгради на
МИ. Тествани и ремонтирани локалните
пожароизвестителни системи в
административните сгради на МИ.

да

Предприети са необходимите действия за
ремонт на колективното средство за защита на
МИ. Ремонтът се предвижда да се извърши
през 2016г.

34

35

1

2

90.

МИ

91.

МИ

92.

МИ

93.

94.

95.

96.

МИ

МИ

МИ

МИ

3
Участие в междуведомствени
работни
групи
за
разработване на национални
нормативни и ръководни
документи в областта на
защитата при бедствия.
Мониторинг на
хвостохранилище "Елшица".
Мониторинг на
хвостохранилище "Радка".
Рудник "Медет". Управление
и пречистване на води и
мониторинг. Първи етап Управление на води.
Хвостохранилище "Медет".
Рекултивация на откоси и
площи извън границите на
концесията. Изграждане на
дренажи и отводнителни
съоръжения в зоната на
стените.
Мониторинг на
хвостохранилище "Медет".
Възстановяване на
контролно-измервателната
система - КИС.
Рекултивация на "Източни
отвали" към
хвостохранилище "Влайков
връх" с управление и
пречистване на води.

4

5

6

7

8

9
Участие в междуведомствени работни групи,
изготвяне на становища във всички
инициирани от МВР работни групи в областта
на защитата при бедствия.

т.11

т.1

43 987

т.1

17 082

Приет проект, който се изпълнява (за срок от
5 години, считано от 2013г.)
Приет проект, който се изпълнява (за срок от
5 години, считано от 2013г.)

т.1
258 057

Приет проект, който се изпълнява
(строителството се изпълнява до 2018г.)

1 444 341

Приет проект, който се изпълнява
(строителството се изпълнява до 2018г.)

79 941

Приет проект през м ноември 2015г., който се
изпълнява
(изпълнява се до 2018г.).

т.1

т.1

т.1
Не са отпуснати финансови средства за 2015г.
и 2016г.

35

36

1

2

97.

МИ

98.

МИ

99.

МИ

100.

МИ

101.

МИ

102.

МИ

103.

МИ

104.

МИ

105.

МИ

3
Рекултивация на замърсени
терени в района на
претоварна гара "Смилец".
Хвостохранилище "Медет".
Изграждане на
хидротехническо съоръжение
и отвеждане на високите
води от язовир "Жеков вир".
Мониторнг на
хвостохранилище "Мечи дол"
и "Чипровци"
Мониторинг и поддръжка на
хвостохранилище "Маджарово
1" и "Временно
хвостохранилище"
Мониторинг и поддръжка на
хвостохранилище "Устрем 4"
Рудник "Маджарово" - десен
бряг - щолни, комини и
обрушовки
Хвостохранилище
"Маджарово - 1" допълнителен канал за
възстановяване на оградни
диги
Мониторинг на
хвостохранилище "Върли
бряг"
Мониторинг на
хвостохранилище "Росен"

4
т.1

т.1

5

6

7

8

9

341

Приет проект, който се изпълнява и e пред
завършване през 2017г.

348 290

Приет проект през 2015г., строителството не е
започнало. Предвидено започване на
изпълнението през 2017г.

37 998

Приет проект, който се изпълнява за срок от 3
години, считано от 2015 г.

35 694

Приет проект за срок от 3 години.
Изпълнението започва през 2016г.

12 368

Приет проект за срок от 3 години, считано от
2014г., Продължава работата по проекта. Срок
за завършване -2017г.

343 496

Изпълнен в срок. Приет от междуведомствена
приемателна комисия.

25 965

Изпълнен в срок. Приет от междуведомствена
приемателна комисия.

т.1
т.1

т.1
т.1

т.1
т.1

7 502
т.1

18 877

Продължава работата през 2015г. (за срок от
5г., считано от 2014г.)
Продължава работата през 2015г. (за срок от
5г., считано от 2014г.)
36

37

1

2

106.

МИ

107.

МИ

108.

МИ

109.

МИ

110.

МИ

111.

МИ

112.

МИ

113.

МИ

3
Мониторинг на руднични
води при р-к "Рибница" VII ма площадка
Обследване водните потоци
на площадка "Елшица".
Ликвидиране на
последствията от
производствената дейност на
рудник "Цар Асен"рекултивация на терени етап ІІ.
Възстановяване на нарушени
повърхности и канали за
хвостохранилище
"Елисейна".
Мониторинг и проддръжка
на хвостохранилище
"Елисейна".
Неотложни аварийновъзстановителни работи на
стената на хвостохранилището
към ПХП "Металург" - гр.
Бухово
Актуализация на контролноизмервателната система на
стената на хвостохранилище
Бухово, гр. Бухово
Реконструкция на
отводнителен канал №1 към
Лагуната за утайки на
хвостохранилище Елешница,
с. Елешница, общ. Разлог

4

5

т.1

3 924

Приет проект, който се изпълнява за срок от
5г., считано от 2015 г.

т.1

13 026

Завършен е втория етап на обследване.
Предстои проектиране през 2017г.

т.1

4 920

Предстои проектиране през 2017г.

т.1

11 250

Изготвен РП през 2015 г. Изпълнението
стартира през 2016г. и завършва през 2016г.

11 419

Изготвен РП през 2015г. Планирано е да
стартира през 2016г.

т.1

т. 1

414 000

т. 7

25 200

т. 1

151 000

6

7

8

9

Приет проект през 2014г. Не са отпуснати
финансови средства за 2014г. Продължава
работата през 2015 г.
Отпуснати средства – 414 000,00 лв.
Приемателна комисия от ДНСК – 2016 г.
През 2015г. е изпълнена и приета от комисия
от МИ. Отпуснати средства – 25 200,00 лв. за
2015г.
Завършен е проекта.
Приет проект през 2014г. Не са отпуснати
финансови средства за 2014г. Приет
коригиран проект през 2016 г. Отпуснати
средства 151 000 лв.
Приемателна комисия от 2016 г.
37

38

1

2

114.

МЗ

115.

116.

МЗ

МЗ

3
Обучение и практическа
подготовка на централните и
териториалните органи на
МЗ, и на силите за реагиране
за действие при възникване
на бедствени ситуации.
Превантивни дейности на
сграден фонд, машини,
съоръжения, апаратура и др.
- Възстановяване на разходи
за отстраняване на повреди
на автомобили на Центровете
за спешна медицинска помощ
– Смолян, Пазарджик и
Кърджали, аварирали в
периода на обявено
бедствено положение при
оказване на помощ на
населението през март 2015 г.
- Извършване на Аварийновъзстановителни работи на
сграда "Медицински център
за специализирана
извънболнична медицинска
помощ по белодробни
болести"
Поддържане на системата за
оповестяване на МЗ и
привързването и към
Националната система за
оповестяване.

4

5

68

2200

7

8

9

Участие в проведени учения

Възстановяване на възможностите на ЦСМП на
територията на съответните области за
оказване на спешна медицинска помощ на
68 614
населението, способства за създаване на
нормални условия за работа при оказване на
специализирана извънболнична медицинска
помощ на населението

72

73

6

4 500

Поддържане на постоянна готовност за
оповестяване на ръководния състав и
териториалните структури на МЗ при
необходимост.
38

39

1

117.

118.

119.

120.

2

МЗ

МЗ

МТСП

МТСП

3
Поддържане на денонощно
дежурство от дежурни
експерти за медицинско
обслужване на населението
при бедствия, аварии,
катастрофи и др.
Участие в организиране и
провеждане на учения,
тренировки, методическа и
практическа подготовка на
служителите от МЗ и
подведомствените структури
при защита от бедствия
Планирани средства за
обезщетения при бедствия и
за превантивни и
организационни
мероприятия.
на основание чл. 16 от
ППЗСП
Планиране на дейности за
пренасочване на човешки
ресурси, осигурени по
програмите за заетост, за
отстраняване на щети на
инфраструктурата
възникнали при бедствия от
регионалните структури на
АЗ.

4

74

5

43

7

8

9
Осигуряване на 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата денонощно дежурство за
медицинско обслужване на населението при
бедствия, аварии, катастрофи и др.

65 000

76

40

6

2200

Поддържане на постоянна готовност за
оповестяване на ръководния състав и
териториалните структури на МЗ при
необходимост

да

Начислени и изплатени еднократни помощи
на 321 броя лица и семейства на стойност 100
415 лв. за бедствията през м.януари и м.
февруари 2015 г.

да

Изплатени заплати на допълнително наети по
НП ОЗПОС за евакуация и за ликвидиране на
последствията от бедствията през м. януари и
м. февруари 2015 г.

39

40

1

121.

122.

123.

124.

125.

2

3
Осигуряване на проходимост
на „Ботев път“ в участъка от
МЕ - АЕЦ „Матеев геран“ до път Е-11 за
„Козлодуй нуждите на евакуацията при
“
наводнен основен маршрут от
„Матеев геран“ до гр.
Козлодуй
Изпълнена мярка
„Проектиране и изграждане на
МЕ - АЕЦ
комуникационен канал между
„Козлодуй
Пълномащабен симулатор
“
ПМС-100, ЦУА и АЯР за
обмен на данни.
Участие на представители на
АЕЦ „Козлодуй“ в
МЕ актуализиране на НПлЗБ,
АЕЦ
част 3, съгласно Заповед на
„Козлоду
Министър председателя на
й“
Република България № Р133/10.06.2015г.
Изграждане на
информационни и
комуникационни системи за
МЕ –
пожароизвестяване и
ЕСО ЕАД пожарогасене, ЛСО, WEB
базирана система за
оперативни измервания на
язовири в ТДУ „Юг“
МЕ –
Осигуряване на ИСЗ за
ЕСО ЕАД
служителите.

4

5

6

7

8

9

5

9 000

Насипан със строшен камък част от „Ботев път“
и изсечени дървета и храсти, пречещи на
преминаването. Пътят е проходим.

7

107 000

Комуникационният канал е изграден и
функционира.

8

да

Актуализацията продължава.

75

48 000

Частта за оперативни измервания на язовири е
изпълнена

22

12 706

Закупени са 168 бр. ИСЗ /противогази/ през
2014г.

40

41

1

2

3
Преносни газопроводи:
Възстановени са липсващи
ограждения, табели, репери и
контролно измервателни
колонки по трасето на
газопровода.

4

Актуализирани са
аварийните планове и
плановете за охрана на
Централно управление, ПГХ
„Чирен“, експлоатационните
райони, РБ“Ботевград“ и
всички останали обекти,
определени с ПМС
№181/2009г. и ПМС
№3/2013г.

6

7

8

9

Изпълнени са ремонтни дейности по
газопреносната мрежа.

Компресорни станции:
Приключена е
модернизацията на
КС„Странджа“,
КС„Лозенец“, КС“Ихтиман“
и КС“Петрич“ чрез
МЕ –
„Булгартр
126.
ансгаз“
ЕАД
Подземно газово хранилище
„Чирен“:
Извършени са дейности,
свързани с поддръжката.

5

интегриране на 6 бр. ниско емисионни ГТКА,
които към настоящия момент се експлоатират
приоритетно, замествайки голяма част от
старите мощности по системата.
1,6 и 8
Дейностите служат за осигуряване на
максимално възможна надеждност на
експлоатация, както на компресорната
станция, така и на сондажите

Подобряване на координацията със силите на
ЕСС при извънредни ситуации

41

42

1

2

3
Ремонтни дейности по ХТС
от Системата за отвеждани
но водите на р. Овчарица
извън целика на рудник
„Трояново – север“
1.Почистване от
растителност и свлачищни
земни маси на
отводнителните канали в
трите рудника на
дружеството.
2.Изграждане на
тръбопроводи с тръби Ф426 в
участък „Водоотлив“ на
МЕ –
рудник „Трояново-1“ с обща
„Мини
дължина 4000м.
127. Марица –
3.Праектиране на ново
изток“
ретензионно съоръжение /в
ЕАД
основата на яз.“Ковачево“ до
пътя с.Ковачево с.Полски
градец/ с канал и водостоци
за задържане на водни обеми.
Изготвяне на:
1.Експертно обследване на
заплахите и оценяване на
уязвимостта за изготвяне на
актуализирана оценка на
риска за установяване на
уязвимостта и вредите,
получени в резултат на

4

5

2

6

7

8

9
Подобряване проводимостта на
отводнителните канали при преминаване на
висока вълна през ХТС от Системата за
отвеждане на водите но р.Овчарица извън
целника на рудник „Трояново – север“,
собственост на дружеството.

164 000

625 500

24 000

№6,

1680000

Постигнати са основните насоки за
изграждане на цялостен режим, начинът на
организация и управление на сигурността и
безопасността в дружеството, както и
прилагането на европейските и националните
нормативни документи в областта на
сигурността и безопасността.
42

43

нерегламентиран достъп,
терористична дейност или
саботаж, както и влиянието
на последиците от тяхното
проявление за обектите от
критичната инфраструктура
на „Мини Марица-изток“
ЕАД.
2.Анализ и оценка на риска
от възникването на
природни бедствия и аварии
на територията на „Мини
Марица-изток“ ЕАД,
отразени в аварийния план за
2015г на „Мини Марицаизток“ ЕАД.
Извършени са геодезически
измервания на КИС на
Сгуроотвал и представяне
анализ на състоянието му /2
пъти в годината/;

128.

МЕ –
„ТЕЦ
Марица
изток 2“
ЕАД

16000лв
1

Извършено е почистване на
преливно езеро.

247970
1

-Установяване и анализиране на получените
деформационни отклонения ня Сгуроотвала, за
осигуряване безопасността и сигурността за понататъшната му експлоатация.
-Увеличаване на притока на вода към помпена
станция преливни води, която подава вода в
тръбопровода „пожарна вода“ на централата;
-Спиране запълването на преливния канал с
шлам, пепелина и бързо развиващата се блатна
растителност;
-Увеличаване полезния обем на преливно езеро
за поемане на водни количества от обилни
валежи и високи води на яз. „Овчарица“ и
преливен канал;
-Разполагане със сериозен запас от вода за
противопожарната система на централата.
43

44

МТО мониторингова система,
обхващаща водосборната зона
на икономическия конплекс
„ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД и
„Мини Марица изток“ ЕАД –
„Външен пръстен“.
Изградената МТО
маниторингова система е с
възможност за надграждане и
усъвършенстване.

Столична
129.
община

Столична
130.
община

7

Актуализиран Авариен план
на „ТЕЦ Марица изток 2“
8
ЕАД. Проведени са две
противоаварийни тренировки.
Почистване и осигуряване
проводимост на водата в 12
участъка от проект за
„Превантивни мерки за
т. 123
недопускане на кризисни
ситуации от намалена
проводимост на речните
корита през 2014г.”
Изпълнение на проект за
„Поддържане на откосите на
язовирните стени и
осигуряване проводимостта
на водата при висока вълна
т. 123
на разстояние до 500 метра
след язовирните стени на яз.
„Суходол-2”, яз. „Мърчаево”,
яз. „Мрамор” и яз.
„Бистрица”

Системата дава възможност за следене и
оповестяване при промяна на метеорологичната
обстановка в параметри /температура и
влажност на въздуха, атмосферно налягане,
скорост и посока на вятъра, количество валеж/ в
реално време /замръзи, буря, щорм и др./

65 300

Усвояване на Аварийните планове за действие
при възникване на бедствия, или промишлени
аварии и е подобрена способността за
реагиране.

922 716

277 670

Поетапно изпълнение на проект
„Превантивни мерки за недопускане на
кризисни ситуации от намалена проводимост
на речните корита през 2014г.”

Осигурена проводимост на речните корита на
разстояние до 500 метра след преливните
122 331
съоръжения на яз. „Суходол-2”, яз.
„Мърчаево”, яз. „Мрамор” и яз. „Бистрица”

44

45

1

2

Столична
131.
община

132.

Столична
община

3
4
Възстановяване на разходи за
почистване на коритото на
река Искър, изрязване на
дървесна растителност,
т. 123
надграждане и изграждане на
диги в периода 12-17 март
2015г.
Възстановяване на разходи за
осигуряване на безопасна
проводимост на речните
т. 123
корита в 21 броя критични
участъци на територията на
СО

Разплащане на дейности по
премахване на сухи, стари и
Столична
133.
опасни дървета и
община
отстраняване на щети по
растителността.

134.

БЧК

Дейности по разработване и
въвеждане на нови,
съвременни учебни
материали, методически
помагала, аудио – видео
материали, интерактивни
пособия и други за целите на
обучението по защита при
бедствия.

5

6

7

8

9

Осигуряване изпускането на непреработени
водни количества през основните изпускатели
792 490
на язовир „Искър”, бент „Кокаляне” и яз.
„Панчарево”

Т. 124

310 205

Почистване на 21 бр. речни участъци, с
нарушена проводимост вследствие бурни
ветрове и обилни валежи от дъжд и сняг в
периода януари - февруари 2015г.

552 583

Обезопасяване на стари, сухи и опасни
дървета на територията на 24-те районни
администрации, в дворове на детски градини,
училища и болнични заведения, алейни
насаждения по улиците и в лесопарковата
част на парк „Борисова градина“
Отпечатани и разпространени материали за
ползване чрез Областните съвети на БЧК:
„Бедствия, аварии и катастрофи, как да
намалим риска”;

т. 30

20 000
Методически указания за поведение при
възникване на екстремни метеорологични
условия – на сайта на БЧК

45

46

1

135.

136.

137.

2

БЧК

БЧК

БЧК

3

Планиране и организация на
мероприятия за получаване,
съхранение, разпределение,
транспортиране и отчитане на
хуманитарни помощи
съвместно с БЧК.

4

5

т. 39

Национална целогодишна
информационна кампания за
повишаване нивото на
информираност, разясняване
на рисковете, обучение и
т. 81
правилно поведение на
населението при пожари,
бедствия и извънредни
ситуации и за прилагане на
необходимите защитни мерки.
Дейности по информирането
и работата с общностите (с
най-уязвимите, с децата,
младите хора, възрастните и т. 117
тези с увреждания).
Обучение на населението по
първа помощ

6
Европейска
хранителна
програма –
средствата са
пренасочени от
2015 за
2016 г

7

8

9

Предоставени хранителни пакети на
нуждаещите се през 2016 г.

да

Предоставена информация на медиите
(интервюта, предавания по средствата за
масова информация, публикации)

да

Проведени учебни занятия и учения с млади и
възрастни хора и хора с увреждания от
общностите – Монтана, Видин, Перник,
Кюстендил, Шумен, Русе, Ямбол,
Благоевград, Бургас, София град, Варна и
други

да

46

47

1

2

138.

БЧК

139.

БЧК

140.

БЧК

141.

БЧК

142.

БЧК

143.

БЧК

144.

ДАНС

145.

ДАНС

3
Дейности по поддържане на
сили и средства за незабавно
реагиране. (изграждането на
човешкия ресурс,
набирането, обучението и
подготовката на подготвени
екипи)
Дейности по изграждане,
натрупване и възстановяване
на бедствения резерв.
Поддържане на складова база
за оказване помощ на
населението при бедствия.
Участие в национално учение
"Защита 2015"
Актуализиране на Плана на
БЧК за действие при
бедствия
Поддръжка на радио –
комуникационната техника за
работа при бедствия
Участие в организиране и
провеждане на
пълномащабни национални
учения за усвояване на части
от Националния план за
защита при бедствия.
Актуализиране, развитие и
усъвършенстване на
ведомствените ръководни
документи в областта на
защитата при бедствия.

4

5

т. 118

50 190

т. 119

46 300

т. 120

да

т. 121

да

т. 12

да

т. 118

2 500

14

12

6

7

8

9

Окомплектовани и обучени ДЕРБАК към
Областните съвети на БЧК

ПМС

Възстановен бедствения резерв на БЧК
Поддържани складови бази на БЧК в София,
Добрич, Русе, Бургас и Хасково
Повишена подготовката и взаимодействието
между участващите сили и средства

да

Приведен в актуално състояние план

-

-

-

Поддържана е радио комуникационната
система на БЧК в готовност
Усъвършенстване на навиците и уменията на
служителите на ДАНС за действие при
бедствия и взаимодействие с частите на ЕСС.

Повишаване готовността за действие на
служителите на ДАНС при бедствия.
47

48

1

146.

2

3

ДКИСМВР,
АЕЦ
„Козло
дуй”

Доизграждане на НСРПО в
зоната от 0 км до 30 км около
АЕЦ "Козлодуй".
Изграждане на единна радио
комуникационна
система за спасителни
дейности с цел подобряване
на взаимодействието между
МВР, МИЕТ,МЗ, АЕЦ, АЯР,
БЕХ

4

5

средства на
"АЕЦ
Козлодуй"
ЕАД

6

7

8

9
Изпълнен съвместен проект между МВР и АЕЦ
„Козлодуй” - "Модернизиране и
интегриране на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване (НСРПО) и на
системите за предупреждение и оповестяване
на АЕЦ "Козлодуй" в рамките на зоната за
неотложни защитни мерки (ЗНЗМ), както и
изграждане на единна радио комуникационна
система за спасителни дейности с цел
подобряване на взаимодействието между МВР,
МИЕТ,
МЗ, АЕЦ, АЯР, БЕХ”

48

49

2. Планирани дейности по защитата при бедствия за 2017 г.
Бюджет

№

1

1.

по
по
Дейности по
бюджет- програ- Срок за
изпълнението на на прог- ми на реалиНПЗБ
зация
рама/
ЕК и
от собстдр.
вен
източбюджет
ници
2
3
4
5
Съдействие на
местната власт за
увеличаване на броя
на доброволни
формирования и
доброволците, както
и при организиране
подготовката им за
действия за
предотвратяване или
овладяване на
бедствия и пожари

да

декември

Индикатори за
изпълнение

Отговорни
институции

Връзка
с НПЗБ
20142018 г.
Приложение 2

6

7

8

9

28 областни семинари и
един брой кръгла маса за
състоянието на
доброволните
формирования

Брой проведени
семинари,
доброволни
формирования и
доброволци

Общини
МВР

Част I.
т. 13

Очаквани резултати

49

50

1

2.

3.

2

Дооборудване и
поддържане в
готовност
регистрираните в
Общностния
механизъм за
гражданска защита
на ЕК, модули

Осигуряване със
защитна екипировка
и оборудване на
частите на ЕСС.

3

да

да

4

да

5

6

Осигуряване
самостоятелност за модул от
януари –
50 служители.
декември
Обучени служители за
ключов персонал за всички
регистрирани модули.

Окомплектоване на силите
за реагиране с екипировка и
януари оборудване за извършване
декември
на пожарогасителни и
спасителни дейности

7
участие на
регистрираните
модули в полеви
учения от
тренировъчната
програма на
Механизма.
Участие на
служители в
курсове за ключов
персонал за
модули.
Провеждане на
курсове за
служители на
модули в ЦПКМонтана.
Проведени
тренировки за
активиране и
развръщане на
регистрираните
модули.
Брой служби с
осигурена
екипировка и
оборудване за
извършване на
пожарогасителни и
спасителни
дейности

8

9

МВР

Част I.
т. 14

МВР
ГДПБЗН

Част I.
т. 15

50

51

1

4.

5.

6.

7.

2
Подобряване на
готовността на ЕСС и
органите за
управление чрез
организирането и
провеждането на
Национално
пълномащабно учение
„Защита” - за
усвояване на части от
НПлЗБ.
Осигуряване на
средства за
използване на
въздухоплавател
ни средства за гасене
на горски пожари и
извършване на
спасителни действия.
Подобряване на
готовността на силите
за реагиране чрез
провеждане на
курсове за
повишаване на
квалификацията,
придобиване на нова
квалификация и
специалности.
Разработване на
Национална стратегия
за намаляване на
риска от бедствия

3

4

5

6

7

8

9

да

Повишаване готовността на
основните части на ЕСС за
май реагиране при пожари,
октомври
бедствия и извънредни
ситуации

Организиране,
провеждане и
участие на
национални учения
и тренировки
свързани с
реагирането при
пожари, бедствия и
извънредни
ситуации

МВР
Министерства
и
ведомст
ва

Част I.
т. 17 и
19

да

Осигуряване на летателни
януари – средства при извършване на
декември
пожарогасителни и
спасителни операции

Брой участия на
летателни средства
в пожарогасителни
и спасителни
операции

МВР,
МО

Част V.
т. 4

да

Комплектоване на службите
с обучени служители за
януари –
работа с пожарогасителна и
декември
спасителна техника и
екипировка

да

Определяне на
стратегическите цели за
намаляване на риска от
бедствия на територията на
Република България

януари

- Брой обучени
служители в ЦСПП
по ПБЗН – Варна
към АМВР и в
ЦПК – Монтана;
МВР
- Брой служители ГДПБЗН
преминали курсове
за повишаване на
квалификацията;

Изготвена
стратегия

Част I.
т. 19

Съвет за
намаляваЧаст X.
не на
т. 6
риска от
бедствия
51

52

1

2

8.

Разработване на
Национална програма
за намаляване на
риска от бедствия

9.

10.

11.

12.

Изготвяне на областни
програми за
намаляване на риска
от бедствия

Разработване на
Национален, областни
и общински планове
за защита при
бедствия
Организиране и
провеждане на
национални и
международни
учения, състезания и
тренировки свързани
със защитата при
бедствия.
Организиране и
провеждането на
тренировка на
ведомствения щаб за
защита при бедствия
на МОН.

3

4

да

юли

да

декември

да

да

да

5

да

6

7

Определяне на дейностите
за реализиране на
оперативните цели за
намаляване на риска от
бедствия на територията на
Република България
Изпълнение на целите на
Националната програма за
намаляване на риска от
бедствия и намаляване на
рисковете, определени с
областните планове за
защита при бедствия

Разработена
Национална програма за намаляване на риска от
бедствия

Разработени
програми за
намаляване на
риска от бедствия

8

9

Съвет за
намаляваЧаст X.
не на
т. 6
риска от
бедствия
Областни
съвети за
намалява- Част X.
не на
т. 6
риска от
бедствия

юли

Планиране на защитата при
бедствия на национално,
областно и общинско ниво

Разработени
Съвети за
Национален,
намаляваобластен и
Част X.
не на
общински планове
т. 6
риска от
за защита при
бедствия
бедствия

2017 г.

Проверка на готовността на
МОН за реагиране
при бедствия и кризисни
ситуации, обучение на
ръководния състав,
повишаване на готовността
за реагиране.

Проведени
национални и
международни
учения, състезания
и тренировки

МВР,
МОН

Част I, т.
1

2017 г.

Тестване на процедурите
за действие на щаба,
проверка на
организацията и носенето на
денонощно дежурство.

Проведена
тренировка на
ведомствения щаб

MOН

Част I,
т. 17

52

53

1

2

Осигуряване на ИСЗ за
служителите от МОН.
Разработване на нови
материали за
предучилищното и
училищното
образование относно
обучение за действие
и поведение при,
бедствия, терористиче
н акт и други
кризисни ситуации в
съответствие с
14.
утвърдените от
министъра на
образованието
изисквания за
обучението по защита
при бедствия в
предучилищното и
училищното
образование.
13.

15.

Актуализиране на
учебните програми за
обучение на децата и
учениците по
възрастови групи детска градина,
начален,
прогимназиален и
гимназиален етап.

3
да

да

да

4

5

6

7

8

9

2017 г.

Осигуряване на ИСЗ.

Брой

МОН

част I,
т. 22

Разработване на нови
материали
за предучилищното и
училищното
образование относно
обучение за
действие
и поведение при,
бедствия, терористичен акт
и други кризисни ситуации.

Брой учебни
програми и
документи

МОН

Част I, т.
23
Част
X, т. 1
и т. 6

МОН

Част I, т.
23
Част
X, т. 1
и т. 6

2017 г.

2017

Разработване и
актуализиране на учебното
съдържание за обучение на
децата и учениците.

Брой
актуализирани
учебни програми и
документи

53

54

1

2

Обучение на
служителите от МОН
за начините на
16. поведение и действие
при бедствия,
кризисни ситуации,
аварии и други.
Провеждане на
обучение по защита
при бедствия, първа
долекарска помощ и
17.
здравословни и
безопасни условия на
труд на екипите за
евакуация от МOН.
Участие в
разработването на
стандарти/минимални
изисквания за
обзавеждане на
общински центрове за
обучение на децата,
учениците, персонала и
други за действие и
18.
поведение при
терористичен акт
(интерактивни
кабинети,
полигони/площадки за
практически
трейнинги, занятия и
др.).

3

4

да

да

да

да

да

да

5

6

Придобиване на знания и
умения за провеждане на
превантивни дейности и
2017 г.
адекватно реагиране при
различни бедствия и кризисни
ситуации до пристигането на
екипи на СМП
Придобиване на знания и
умения за практически
действия при различни
бедствия, кризисни ситуации
2017 г.
и инциденти и оказване на
първа долекарска помощ от
служителите включени в
екипите.

2017 г.

Разработени стандарти/
минимални изисквания за
обзавеждане на общински/
районни центрове за
обучение на децата,
учениците, персонала и
други за действие и
поведение при терористичен
акт и проведени обучения.

7

8

9

Брой обучени
служители

МОН

част I, т.
21

Брой обучени
служители

МОН

част I, т.
21

Разработени
стандарти/
минимални
изисквания и брой
проведени
обучения

МВР,
МОН,
общини
и др.
компетентни
органи

54

част I, т.
24

55

1

2

Изпълнение на мерките
за защита на
служителите от МОН
19.
при радиоактивно
замърсяване и
биологично заразяване.
Съфинансиране за
участие в проекти
на ЕС и други
международни
20.
програми, имащи
отношение към
защитата при
бедствия.
Актуализиране на
Плана на МОН за
защита при бедствия
и разработване на
разчети за евакуация
и разсредоточаване
към него, съгласно
21.
чл. 9 от Наредбата за
условията и реда за
провеждане на
евакуация и
разсредоточаване,
приета с ПМС №
337 от 20.12.2012 г.

3

да

да

да

4

5

2017 г.

6

7

Изпълнение на
превантивните мерки от
Изпълнени мерки
Плана на МОН за защита при
бедствия

2017 г.

Разработени проекти
имащи отношение към
защитата при бедствия.

Брой проекти

2017 г.

Подобряване на защитата
при бедствия

Актуализиран план и
разработени разчети
за евакуация и
разсредоточаване

8

9

МОН

част IV,
т. 6

MOН и
др.
част X,
компетент
т. 3
ни
ведомства

МОН

55

част X,
т. 4

56

1

2

Провеждане на
Международен конкурс
за детска рисунка „С
22. очите си видях бедата”
–3 кръга (общински,
областен и
републикански).
Провеждане на турнир
на (МПО)
„Млад огнеборец" –
23.
3 кръга(общински,
областен и
републикански).
Провеждане на
Национално
ученическо състезание
„Защита при пожари,
бедствия и
24.
извънредни ситуации”
3 кръга (общински,
областен и
републикански).

3

да

да

да

4

5

6

7

8

9

2017 г.

Придобиване и разширяване
на знанията, възпитаване на
отношение към темата

Проведен конкурс

МВР
МОН

част I, т.
11

2017 г.

Придобиване и разширяване
на знанията и уменията,
възпитаване на отношение
към темата

Проведен турнир

МВР
МОН

част I, т.
11

2017 г.

Придобиване и разширяване
на знанията, възпитаване на
отношение към темата

Проведено
състезание

МВР
МОН

част I, т.
11

56

57

1

25.

2
Актуализиране и
въвеждане за
учебната 2016/2017 г.
на „Изисквания
за обучението по
защита при бедствия
в системата на
предучилищното и
училищното
образование.

Участие в
провеждането на
национални и
26. международни учения
и тренировки
свързани със защитата
при бедствия.
Ресурсно и
финансово
осигуряване на
формированията за
27.
овладяване и/или
преодоляване на
последствията от
бедствия

3

5

6

7

8

9

да

2017 г.

Регламентиране
на правата и задълженията
на всички участници в
предучилищното и
училищното образование,
свързани с провеждането на
обучение за формиране на
жизнено значими умения за
поведение при пожари,
бедствия и извънредни
ситуации и за прилагане на
необходимите защитни
мерки и първа долекарска
помощ.

Въведен в срок
документ

МОН,
съгласува
но с МВР

част X,
т.1

да

през
годината

Повишаване на
способностите

Брой проведени
учения и
тренировки

МО

част I,
т.11

през
годината

Постигане на определеното
от министъра на отбраната
Ниво на амбиция за
използване на
формированията за
овладяване и/или
преодоляване на
последствията от бедствия.

Осигурени
финансово и
ресурсно военни
формированияброй

МО

част I,
т.16

да

4

да

да

57

58

1

2

Обучение на органите
на изпълнителната
власт и техните
28.
администрации по
защита на населението
при бедствия.
Установяване, анализ
и оценка на риска,
мерки
за намаляване
29.
на уязвимостта на КИ
и обектите й.
Актуализиране на
Плана за защита при
бедствия на МО,
развитие и
усъвършенстване на
30.
ведомствените
ръководни документи
в областта на
защитата при
бедствия.

31.

Провеждане на
заседания на Щаба за
защита при бедствия
на МО.

Сеизмичен
мониторинг на Скални
църкви, с. Иваново,
32.
община Иваново,
област Русе

3

да

да

да

да

да

4

5

6

7

8

9

през
годината

Повишаване на
теоретичната и практическа
подготовка в областта на
защитата при бедствия.

Брой организирани
курсове

МО

част I,
т.19

през
годината

Изготвен списък на
установена критична
инфраструктура и обектите
й, и намаляване на нейната
уязвимост МО

Установена
критична
инфраструктура в
МО

МО

част IX,
т.1

да

през
годината

Подобряване организацията
при изпълнението на задачи
за оказване на помощ на
населението при бедствия

Извършен преглед
и актуализация.

МО

част X,
т.4 и 6

да

Осигуряване на
управлението на силите и
през
средствата на МО и погодината
добра координация и
взаимодействие с частите на
ЕСС.

Брой организирани
и проведени
заседания

МО

част I,
т.17

Предписания във връзка с
до края
последващи действия за
на 2017 г. укрепването и опазването на
НКЦ

Доклад с резултати

да

да

МК
НИГГГ

58

част VI,
т.1

59

1

2

Сеизмичен
мониторинг на
33.
Рилската Света
Обител
Инструментален
мониторинг на опасни
пукнатини, засягащи
устойчивостта на
34.
Мадарския конник, АР
„Мадара”, община
Шумен

35.

Изпълнение на
Програмите от мерки
при прилагане на
Плановете на
управление на риска
от наводнения в
четирите района за
басейново управление

3

7

8

да

Предписания във връзка с
до края
последващи действия за
на 2017 г. укрепването и опазването на
НКЦ

Доклад с резултати

МК
НИГГГ

да

Предписания във връзка с
до края
последващи действия за
на 2017 г. укрепването и опазването на
НКЦ

Доклад с резултати

МК,
БАН ГИ

част VI,
т.1

Брой изпълнени
мерки

МРРБ,
МЗХ,
МТИТС,
МВР,
МЕ,областни
управители,
кметове
на
общини,
БД и др.

част III
т.8

да

4

да

5

до 2021

6

Изпълнени мерки от
програмите от мерки към
Плановете за управление на
риска от наводнения

59

9
част VI,
т.1

60

1

36.

2

Пилотен проект по
създаване на
Национална система
за управление на
водите в реално време
– р.Искър

Подготовка на
преразглеждането и
актуализиране на
предварителната
оценка на риска от
37.
наводнения отчитайки
вероятните последици
от промяната на
климата върху риска
от наводнения
Изграждане,
поддръжка и
експлоатация на
системи и съоръжения
38.
за предпазване от
вредното въздействие
на водите

3

да

да

да

4

да

5

6

2020

да

20142018 г.

7

8

9

Изграждане на Система за
управление на водите в
басейна на река Искър, чрез
която ще се намали рискът
от наводнения в четири
района със значителен
потенциален риск от
наводнения и ще се повиши
защитата на населението
чрез готовност за адекватна
реакция при подобни
бедствия.

Изградена и
внедрена Система
за управление на
водите в басейна
на р. Искър

МОСВ и
–
НИМХБАН,
НЕК,
„Напоителни
системи
“ ЕАД

част III
т.7

Актуализиране на
предварителната оценка на
риска от наводнения,
отчитайки вероятните
последици от изменението
на климата, в т.ч и
поройните наводнения.

Възложени
разработки за
актуализиране на
предварителната
оценка на риска от
наводнения

МОСВ

част III
т. 4

МЗХ

част III,
т.10 и 11

Поддържани съоръжения в
добро състояние за
предпазване от вредното
въздействие на водите

60

61

1

2

Ремонтни дейности, в
т.ч. проектиране, по
язовири-публична
39.
държавна собственост
под управлението на
МЗХ
Осъществяване на
въздействие върху
неблагоприятни
40.
атмосферни процеси с
градобитни ракети.
Подмяна на апаратура
за радиационни
измервания
използвана от двете
41.
лаборатории (на
института "Пушкаров"
и на БАБХ) при
действие в случай на
радиационна авария

3

да

да

да

4

5

6

20142018 г.

Поддържане на язовири в
добро състояние

2018г.

Въздействие върху
градоносни облаци
Недопускане унищожаване
на селскостопанска
продукция

2017

7

Резултати при
успешно
приключен сезон

8

9

МЗХ

част III,
т.9

ИАБГ

част VIII,
т.2

Създаване на условия за
БАБХ –
Брой подменени или
провеждане на лабораторни
лаборато
нови лабораторни
изследвания и превенция на
рия
апарати
населението
ЦЛВСЕЕ

61

част IV,
т. 3

62

1

2

Изпълнение
на
мерките за защита на
населението,селскосто
панските
животни
водите,почвите,
и
растенията
при
радиоактивно
замърсяване
и
биологично
заразяване.
- за закупуване на
42.
изотопи
за
лабораторни
изследвания в двете
лаборатории на МЗХ;
за
борба
със
заболяването Син език
по
двукопитните
животни;
За
борба
със
заболяването Заразен
нодуларен дерматит
Дейности по опазване и
защита от пожари на
горските територии –
държавна собственост,
43.
предоставени за
управление на ДП по
чл. 163 от Закона за
горите

3

4

5

6

7

8

9

2017 г.

Ограничаване на
разпространението на
болестта Син език

Брой ваксинирани
животни

БАБХ

Част IV,
т. 6

2017 г.

Ограничаване на
разпространението на
болестта Заразен нодуларен
дерматит

Брой ваксинирани
животни

БАБХ

Част IV,
т. 6

МЗХ

Част V
т. 1,2,3

да

да

2017

Процент на
изпълнение на
Намаляване на риска от
предвидените
възникване и
дейности, съгласно
разпространение на пожари в
изискванията на
горските територии.
горскостопанските
планове.

62

63

1

2

44.

Назначаване на
пожаронаблюдатели

45.

Изграждане и
оборудване на
пожаронаблюдателни
кули

46.

3

8

9

2017

Своевременно откриване на
Брой на назначените
пожари в горите или в
пожаронаблюдатели
близост до тях.

МЗХ

Част V
т. 1

да

2017

Своевременно откриване на
пожари в горите или в
близост до тях.

МЗХ

Част V
т. 1

Направа и поддържане
на бариерни прегради

да

2017

МЗХ

Част V
т. 2

Направа и поддържане
47.
на лесокултурни
прегради

да

МЗХ

Част V
т. 2

Направа и поддържане
48.
на минерализовани
ивици

да

МЗХ

Част V
т. 2

Други дейности
(поставяне на табели,
изграждане на
водоизточници,
закупуване и
оборудване на ПП
49.
депа, защитни облекла;
закупуване и
оборудване на
високопроходими
противопожарни
автомобили и др.)

да

МЗХ

Част V
т. 3

да

4

5

6

7

Брой изградени
съоръжения.

Изградени линейни
Предотвратяване
разпространението на горски
метра бариерни
пожари
прегради.
Предотвратяване
Изградени линейни
разпространението на горски метра лесокултурни
пожари
прегради.
Изградени линейни
Предотвратяване
метра
разпространението на горски
минерализовани
пожари
ивици
Поставени
предупредителни
табели, изградени
водоизточници,
закупени и
Подобряване на готовността
оборудвани ПП
за овладяване на пожари в
депа, защитни
горите
облекла; закупени и
оборудвани високо
проходими
противопожарни
автомобили и др.

63

64

1

2

50.

Разширяване на
системата за
противоградова
защита и осигуряване
на противоградови
ракети.

51.

Оценка и
картографиране на
риска от горски
пожари

Разширяване на
мрежата (системата)
52.
за видеонаблюдение
на горските територии
Изготвяне, одобряване
и изпълнение на
53.
Националната
програма за борба с
горските пожари
Участие в
организацията и
провеждането на
национални и
54.
международни учения
и тренировки,
свързани със защитата
при бедствия

3

4

5

6

7

8

9

Осигуряване на достатъчна
запасеност с нужния ресурс
за противодействие на
градобитните процеси.

Процент увеличена
защитена площ от
територията на
страната

МЗХ

Част
VIII, т. 2

Анализ и оценка на риска от
Процент
горски пожари, като част от
картографирана площ
рисковете от бедствия и
с риск от горски
картографиране на риска от
пожари
горски пожари

МЗХ

Част V,
т. 1, 2, 3

Превенция, ранно откриване
и потушаване на възникнали
горски пожари

Брой изградени
системи за
видеонаблюдение

МЗХ

Част V,
т. 3

да

Превенция на горските
пожари

Изпълнение на
Националната
програма за борба с
горските пожари

МЗХ

да

Повишаване на готовността
на транспортните и
съобщителни структури за
действия и работа при
бедствия

Проведени учения
и тренировки

МТИТС

да

2017

64

част I, т.
11

65

1

2

Организиране и
провеждане на
тренировки, учения и
обучения на
служителите и
55.
участниците във
ведомствените щабове
за защита при
бедствия
Извършване на
превантивни дейности
за обезопасяване на
слаби места по
железопътната
инфраструктура,
56.
застрашаващи
сигурността на
влаковото движение железен път и
съоръжения
Извършване на
превантивни дейности
за обезопасяване на
слаби места по
железопътната
инфраструктура,
57.
застрашаващи
сигурността на
сигнализацията и
телекомуникациите на
железопътната
инфраструктура

3

да

да

да

4

5

6

7

2017

Повишаване на готовността
на транспортните и
съобщителни структури за
действия и работа при
бедствия

2017

8

9

Проведени
обучения и
тренировки

МТИТС

част I, т.
17 и т.
19

Повишаване на
безопасността и сигурността
на железопътните превози

Извършени
неотложни
възстановителни
дейности или
изпълнени проекти
за обезопасяване
на слаби места на
националната
железопътната
инфраструктура

МТИТС
ДП НК
ЖИ

част VI,
т. 2

Повишаване на
безопасността и сигурността
на железопътните превози

Извършени
неотложни
възстановителни
дейности или
изпълнени проекти
за обезопасяване
на слаби места на
националната
железопътна
инфраструктура

МТИТС
ДП НК
ЖИ

част VI,
т. 2

65

66

1

58.

59.

60.

2
Извършване на
превантивни дейности
за обезопасяване на
слаби места по
железопътната
инфраструктура,
застрашаващи
сигурността на
електроразпределението по
железопътната
инфраструктура
Участие в
организиране и
провеждане на
пълномащабни
национални учения за
усвояване на части от
Националния план за
защита при бедствия.
Участие в
междуведомствени
работни групи за
разработване на
национални
нормативни актове и
ръководни документи
в областта на
защитата при
бедствия.

3

6

7

8

9

да

Повишаване на
безопасността и сигурността
на железопътните превози

Извършени
неотложни
възстановителни
дейности или
изпълнени проекти
за обезопасяване
на слаби места на
националната
железопътна
инфраструктура

МТИТС
ДП НК
ЖИ

част VI,
т. 2

да

2017

Повишаване на готовността
на служителите на
Ведомствата за действие
при бедствия.

Проведени учения

Министерства,
ведомст
ва

част І.
т.11

2017

Подобряване на
нормативната база и
механизмите за
междуведомствено
взаимодействие при
защитата от бедствия.

Разработени
документи

Министерства,
ведомст
ва

част Х.
т. 6

да

4

5

66

67

1

2

3

61.

Установяване, анализ
и оценка на риска за
критичните
инфраструктури и
обектите им в
системата на МИ.
Мерки за защита на
установените
критични
инфраструктури и
обектите им.

да

2017

62.

Изграждане на
информационни и
комуникационни
системи, системи за
пожароизвестяване и
пожарогасене, ЛСО и
др.

да

2017

63.

Извършване на
обучения, провеждане
на тренировки и
учения с
администрацията на
МИ за усвояване на
плановете за защита
при пожар, бедствия и
евакуация.

да

4

5

2017

6

7

Нормативно установени
критични инфраструктури и
обектите им в
Предстоящите
компетентността на
дейности са
министъра на икономиката. съгласно бъдещите
Анализ на риска и
промени в
внедряване на мерки за
нормативните
повишаване на защитата на
уредби.
установените критични
инфраструктури и обектите
им.
Поддържане и
тестване на
Сигурни и надеждни
внедрените системи,
системи за оповестяване,
вкл. и разработената
пожароизвестяване и
и внедрена
пожарогасене в
автоматизирана
министерството.
система за
оповестяване.
Повишаване на готовността
за адекватна реакция при
бедствия. Недопускане на
човешки жертви и
значителни материални
щети при бедствия и аварии.

Ограничаване на
пропуските в
дейностите по
превенция,
готовност и
реагиране в МИ.

8

9

МИ

част ІХ.
т.1

МИ

МИ

67

част ІХ.
т.2

част I,
т. 11, 17,19

68

1

2

64.

Поддържане на
колективното
средство за защита на
МИ (подземното
укритие) в готовност
за използване по
предназначение защита на
служителите при
радиоактивно
замърсяване и
биологично
заразяване

65.

Мониторинг на
хвостохранилище
"Елшица".

66.

Мониторинг на
хвостохранилище
"Радка".

67.

Рудник "Медет".
Управление и
пречистване на води и
мониторинг. Първи
етап-Управление на
води.

3

да

да

да

да

4

5

6

7

8

9

2017

Гарантирана защита на
служителите от МИ при
евентуални аварии,
предизвикващи
радиоактивно и биологично
заразяване. Поддържане на
колективното средство за
защита съгласно
изискванията на Наредбата
за реда за изграждане,
поддържане и използване на
колективните средства за
защита.

Ремонт и
поддържане на
колективното
средство за защита
на МИ

МИ

част ІV
т.5 и 6

МИ

част ІІІ.
т.12

МИ

част ІІІ.
т.12

МИ

част ІІІ.
т.12

за срок
от
5 години,
считано от
2013 г.
за срок
от
5 години,
считано от
2013 г.

Подобряване на сигурността
и безопасността на обекта.
Отстраняване на минали
екологични щети.
Подобряване на сигурността
и безопасността на обекта.
Отстраняване на минали
екологични щети.

Изпълнен годишен
етап от приет
проект, който се
изпълнява
Изпълнен годишен
етап от приет
проект, който се
изпълнява

Приет проект, който
Подобряване на сигурността и
се изпълнява
до 2018г.
безопасността на обекта.
(строителството се
изпълнява до 2018г.)

68

69

1

68.

69.

70.

71.

72.

2
Хвостохранилище
"Медет". Рекултивация
на откоси и площи
извън границите на
концесията.
Изграждане на дренажи
и отводнителни
съоръжения в зоната на
стените.
Мониторинг на
хвостохранилище
"Медет".
Възстановяване на
контролноизмервателната
система - КИС.
Рекултивация на
"Източни отвали" към
хвостохранилище
"Влайков връх" с
управление и
пречистване на водите.
Рекултивация на
замърсени терени в
района на претоварна
гара "Смилец".
Мониторинг на
хвостохранилище
"Върли бряг."

3

4

5

6

7

8

9

МИ

да

Подобряване на сигурността и
Приет проект, който
безопасността на обекта.
се изпълнява
до 2018г.
Отстраняване на минали
(строителството се
екологични щети.
изпълнява до 2018г.)

част ІІІ.
т.12

МИ
да

да

да

да

Подобряване на сигурността и Изпълнен годишен
за срок от
безопасността на обекта.
етап от приет проект
3 години,
Отстраняване на минали през 2015г., който ще
считано от
екологични щети.
продължи да се
2015 г.
изпълнява до 2018 г.
ще се Подобряване на сигурността и
определи
безопасността на обекта.
при
Отстраняване на минали
проектира
екологични щети.
нето
завършване
през
2017г.
проектът е
за срок от
5г.,
считано от
2014г.

част ІІІ.
т.12

МИ
Предстои
проектиране

Подобряване на сигурността Приет проект, който
и безопасността на обекта.
се изпълнява и
Отстраняване на минали предстои завършване
екологични щети.
през 2017г.
Подобряване на сигурността Изпълнен годишен
и безопасността на обекта.
етап от
Отстраняване на минали
продължаване
екологични щети.
работата по
проекта

част ІІІ.
т.12

МИ

част ІІІ.
т.12

МИ

част ІІІ.
т.12

69

70

1

2

3

73.

Хвостохранилище
"Медет". Изграждане
на хидротехническо
съоръжение и
отвеждане на
високите води от
язовир "Жеков вир".

да

74.

Мониторнг на
хвостохранилище
"Мечи дол" и
"Чипровци"

да

75.

Мониторинг и
поддръжка на
хвостохранилище
"Маджарово 1" и
"Временно
хвостохранилище"

да

4

5

6

7

обектът
ще
стартира в
Планирано е
случай, че Подобряване на сигурността
започване на
бъдат
и безопасността на обекта.
изпълнението му
осигурени Отстраняване на минали
през 2017г., в случай
средства в
екологични щети.
на осигурени
размера, в
средства
който са
необходими
Изпълнен годишен
етап от приет
монитопроект през 2015г.,
Подобряване на сигурността
ринг за
който ще
и безопасността на обекта.
срок от 3
продължи да се
Отстраняване на минали
години –
изпълнява до 2018
екологични щети.
до 2018
г.

монитоПодобряване на сигурността
ринг за
и безопасността на обекта.
срок от 3
Отстраняване на минали
години –
екологични щети.
до 2019

Изпълнен годишен
етап от приет
проект през 2016г.,
който ще
продължи да се
изпълнява до 2019
г.

8

9

МИ

част ІІІ.
т.12

МИ

част ІІІ.
т.12

МИ

част ІІІ.
т.12

70

71

1

2

76.

Мониторинг и
поддръжка на
хвостохранилище
"Устрем 4"

77.

Мониторинг на
хвостохранилище
"Росен".

78.

Мониторинг на
руднични води при рк "Рибница" VII - ма
площадка.

79.

Хвостохранилище
"Елисейна" –
мониторинг.

3

да

да

4

5
приет
проект за
срок от 3
години,
считано от
2014г.,
срок за
завършване -2017г.
проектът е
за срок от
5г.,
считано от
2014г.

6

7

Подобряване на сигурността
Предстои през
и безопасността на обекта.
2017 г. ново
Отстраняване на минали
проектиране за още
екологични щети.
3 г.

Подобряване на сигурността
и безопасността на обекта.
Отстраняване на минали
екологични щети.

да

изпълнение до
2020г.

Подобряване на сигурността
и безопасността на обекта.
Отстраняване на минали
екологични щети.

да

изпълнение до
2019 г.

Подобряване на сигурността
и безопасността на обекта.
Отстраняване на минали
екологични щети.

Изпълнен годишен
етап от
продължаване
работата по
проекта
Приет проект,
който се изпълнява
за 5г. Изпълнен
годишен етап от
продължаване
работата по
проекта
Изпълнен годишен
етап от изготвен
работен проект (РП)
за 3 години, планиран
да стартира през 2016
г. и да продължи през
2017г.

8

9

МИ

част ІІІ.
т.12

МИ

част ІІІ.
т.12

МИ

част ІІІ.
т.12

МИ

част ІІІ.
т.12

71

72

1

2

Техническа
ликвидация
80.
Обогатителна фабрика
"Медет".

81.

Обследване водните
потоци на площадка
"Елшица".

82.

Ликвидиране на
последствията от
производствената
дейност на рудник
"Цар Асен"рекултивация на
терени - етап ІІ.

83.

Отвеждане на
постоянно течащите
води от водосбора на
Манастирско дере
извън
хвостохранилище“
Бухово“, гр. Бухово

3

4

5

да

планирано е
да
стартира
през
2017г.

да

предстои
проектиране и
стартиране на
изпълнение през
2017г.

да

предстои
проектиране и
стартиране на
изпълнение през
2017г.

да

2017

6

7

8

9

МИ

част ІІІ.
т.12

МИ

част ІІІ.
т.12

Отстраняване на
Предстои изготвяне и
опасностите от екологично приемане на работен
замърсяване и подобряване проект през 2017 г.
на околната среда в и около
Срокът за
обекта. Отстраняване на
изпълнение ще се
минали екологични щети. определи с работния
проект.

МИ

част ІІІ.
т.12

Изграждане на проектни
хидромелиоративни
съоръжения за пропускане
на високи води при обилни
валежи.

МИ

част ІІІ.
т.12

Приет е РП през 2016
Отстраняване на
г., планирано е да
опасностите от екологично
стартира през 2017г.
и техническо замърсяване и
В случай на
подобряване на околната
осигурени средства в
среда в и около обекта.
достатъчен размер,
Отстраняване на минали
изпълнението ще
екологични щети.
продължи до 2020 г.
Приет доклад за
Отстраняване на
обследване.
опасностите от екологично Изготвяне през 2017
замърсяване и подобряване г. на инвестиционен
на околната среда в и около проект и стартиране
обекта. Отстраняване на
на изпълнението му.
минали екологични щети.
Срокът ще се
определи с работния
проект.

Стартиране на
изпълнението през
2017 г.

72

73

1

2

Укрепване коритото
на р. Очушница в
зоната на
събирателния
резервоар, чрез
възстановяване на
бетонната стена на
84.
разрушения коригиран
участък и укрепване
на самия резервоар на
обект "Бялата вода",
гр. Костенец,
Софийска област.
Почистване и
ремонтно
възстановителни
работи на отбивния
канал за високите
85.
води от Манастирско
дере към обект
хвостохранилище
Бухово, гр.Бухово
Управление и
пречистване на водите
от щолна № 9 на
бившето
86.
рудоуправление
"Дружба", с.
Елешница, общ.
Разлог.

3

да

да

да

4

5

предстои
стартиране на
изпълнение през
2017г.

2017

2017

6

7

Изграждане на проектните
хидромелиоративни
съоръжения за пропускане
на високи води при обилни
валежи. Отстраняване на
минали екологични щети.

Стартиране на
изпълнението през
2017 г.

Изграждане на проектни
хидромелиоративни
съоръжения за пропускане
на високи води при обилни
валежи.

Проект за изграждане на
съоръжения за пречистване
на замърсени руднични води

8

9

МИ

част ІІІ.
т.12

Стартиране на
изпълнението през
2016 г. и
продължаване
изпълнението през
2017г.

МИ

част ІІІ.
т.12

Стартиране на
изпълнението през
2017 г.

МИ

част ІІІ.
т.12

73

74

1
87.

88.

89.

90.

2
Рекултивация в два
етапа на двете
хвостохранилища в
района на Бухово
- Разлив и Яна.
Участие в
междуведомствени
работни групи за
разработване на
национални
нормативни и
ръководни документи
в областта на
защитата при бедствия
"Разработване на
методика за анализ,
оценка и
картографиране на
сеизмичния риск на
Република България
- ІІ етап"
Поддържане на
системата за
оповестяване на
ръководния състав и
териториалните
структури на МЗ при
бедствия, аварии и
катастрофи.

3

4

5

6

7

8

9

да

стартиране
проекта
Екологично чиста среда на
през 2017 г.
обекта. Отстраняване на
със срок за
минали
екологични щети.
реализация
до 4 год.

Стартиране на
изпълнението през
2017 г.

МИ

част ІІІ.
т.12

да

текущо

1) Създадена адекватна
нормативна база в областта
на защитата при бедствия
2) Подобрена координация
между институциите и
организациите при защита
при бедствия

Брой разработени и
приети нормативни
и ръководни
документи в
областта на
защитата при
бедствия

Минист
ерства,
ведомст
ва

част Х.
т. 6

да

декември
2017

Методика за
картографиране на
сеизмичния риск

Разработена
методика

МРРБ
БАН НИГГГ

част ІІ,
т. 5

да

Поддържане на постоянна
готовност за оповестяване на
постоянен
ръководния състав и
териториалните структури на
МЗ при необходимост

Брой на
проведените
тренировки за
оповестяване

МЗ

част І, т.
20

74

75

1

2

Поддържане на
денонощно дежурство
от дежурни експерти
за медицинско
91.
обслужване на
населението при
бедствия, аварии,
катастрофи и др.
Провеждане на
семинар с
директорите на РЗИ и
ЦСМП по
организацията и
92.
ръководството на
медицинското
осигуряване при
бедствия, аварии и
катастрофи
Участие в
организиране и
провеждане на учения,
тренировки.
Методическа и
практическа
подготовка на
93.
служителите от МЗ по
създаване на
организация и
ръководството на
медицинското
осигуряване при
бедствия

3

4

5

6

7

8

9

да

Осигуряване на 24 часа в
денонощието, 7 дни в
седмицата денонощно
постоянен дежурство за медицинско Брой на дежурствата
обслужване на населението
при бедствия, аварии,
катастрофи и др.

МЗ

част І, т.
20

да

Повишаване на
компетентността при взимане
на решения по организацията
един път
и ръководството на
в
Проведен семинар
медицинското осигуряване
годината
при бедствия, аварии и
катастрофи от директорите
на РЗИ и ЦСМП

МЗ

част І, т.
19

да

Повишаване на
компетентността при взимане Брой на участията в
на решения по организацията
организацията и
постоянен
и ръководството на
провеждането на
медицинското осигуряване
учения
при бедствия и др.

МЗ

част І, т.
11

75

76

1

94.

95.

96.

97.

2
Поетапна подмяна на
транспортните средства
и оборудването,
използвани от
аварийните екипи при
действие в случай на
радиационна авария
Поетапна подмяна на
апаратура за
радиационни
измервания
Осигуряване и
поддържане на
материалната база и
необходимите
материални, финансови
и човешки ресурси за
функционирането на
медицинските и
противоепидемичните
екипи за действие при
бедствия.
Обучение и практическа
подготовка на
централните и
териториалните органи
на МЗ, и на силите за
реагиране за действие
при възникване на
бедствени ситуации.

3

да

4

5

6

Закупуване на нови
транспортни средства за два
аварийни медицински
постоянен
екипи.
Закупено оборудване
необходимо за аварийните
екипи.
Закупуване на нова
апаратура за радиационни
измервания

да

постоянен

да

Поддържане на
противоепидемични режими
постоянен и готовност за реагиране в
случай на възникнала
необходимост

да

постоянен

Обучени лица за реагиране
при възникване на
бедствени ситуации

7

8

9

Закупени нови
транспортни
средства и
оборудване за
аварийните екипи.

МЗ

част I, т.
20

Закупена нова
апаратура за
радиационни
измервания

МЗ

част IV,
т. 3

Осигурени ресурси
и своевременно
реагиране при
възникнала
необходимост

МЗ

Брой обучени лица

МЗ

76

част I,
т. 20

част I,
т. 17 и
18

77

1

2

Изпълнение на мерките
за защита на
98. населението вследствие
на биологично
заразяване
Осигуряване на
диагностикуми,
консумативи и
лекарствени средства
за екстрена
профилактика и ранна
терапия, и препарати за
99.
дезинфекция,
дезинсекция и
дератизация за
овладяване на
рисковете вследствие
на възникнали
бедствени ситуации
Възстановяване на
нанесени щети при
бедствия на сграден
100.
фонд, машини,
съоръжения,
апаратура и др.
Актуализиране на
Плана за защита при
бедствия на
101.
пребиваващите в
административните
сгради на МП

3

8

9

да

Предприети
навременни мерки за
Изпълнение на навременни
ограничаване
постоянен мерки при възникване на
разпространението на
епидемичен риск
риска сред
населението

МЗ

част IV,
т. 6

да

Осигурени
диагностикуми,
консумативи и
лекарствени средства
Изпълнение на навременни
за екстрена
мерки при възникване на
профилактика и
постоянен
епидемичен риск и
ранна терапия за
навременно лечение и
ограничаване
екстремна профилактика
разпространението и
елиминиране на
риска за населението.
Липса на епидемични
взривове и епидемии.

МЗ

част I, т.
20

да

да

4

5

6

7

постоянен

Осигуряване на условия за
нормално функциониране
на критичните структури

Непрекъснато
функциониране на
критичните
структури

МЗ

март
2017 г.

Усъвършенстване на Плана
за защита при бедствия на
пребиваващите в
административните сгради
на МП

Актуализиран план

МП

77

част I, т.
20

част Х
т. 6

78

1

102.

2
Организиране и
провеждане на
тренировка и учение
на ведомствения щаб
на МП за защита при
бедствия

Анализ и оценка на
риска, мерки за
намаляване на
уязвимостта на
103.
критичните
инфраструктури и
обектите им в МП
Обучение на групите
за първоначални
действия при бедствия
в МП за оказване на
първа долекарска
помощ
при бедствия
104.
от различен характер,
кризи вследствие на
терористична дейност
и извънредни
ситуации
Организиране и
провеждане на
обучение на
105.
служителите от МП за
защита при бедствия
от различен характер

3

5

6

7

8

9

април
2017 г.

Поддържане в готовност на
ведомствения щаб на МП за
защита при бедствия чрез
участие тренировки за
изпълнение на Плана за
защита при бедствия на
пребиваващите в
административните сгради
на МП

Проведена
тренировка на
ведомствения щаб
на МП

МП

част I
т. 17

май
2017 г.

Анализ и оценка на
Изготвен доклад,
потенциално опасни
съдържащ мерки за
съоръжения, включително и
намаляване на
невъведени в експлоатация с
уязвимостта на КИ
риск за предизвикване на
на МП
бедствия и аварии..

МП

част IХ
т. 1

да

юни
2017 г.

Обучаемите да придобият
умения и практически
навици за адекватно
реагиране при оказване на
първа долекарска помощ при
бедствия от различен
характер, кризи вследствие
на терористична дейност и
извънредни ситуации до
пристигането на екипи на
спешна медицинска помощ.

27 обучени
служители от МП

МП

част I
т. 19

да

юли
2017 г.

Подобряване на уменията на
служителите от МП за
справяне с кризисни
ситуации.

100 обучени
служители от МП

МП

част I
т. 11

да

да

4

78

79

1

2

106.

Изграждане на
система за
пожарогасене в
сградите на МП.

107.

Осигуряване на ИСЗ
на служителите от МП

Организиране и
провеждане на
тренировка на
108.
служителите от МП,
свързана със защитата
при бедствия
Планиране,
организиране и
провеждане на
мероприятия при
евакуация на
бедстващите: по
издирване, приемане,
настаняване и
психологическо
109.
обслужване от
регионалните
структури на
Агенцията за
социално подпомагане
и Държавната агенция
за закрила на детето
към МТСП.

3
да

да

4

5

6

7

Ограничаване на риска от
Изградена система
разпространението на пожар,
август
за пожарогасене в
възникнал в определени
2017 г.
сградата на МП, ул.
помещения в сградата на МП
„Аксаков“ № 5
на ул. „Аксаков“ № 5
Закупени 50 бр.
октомври Подновяване на запасите от защитни ръкавици
2017 г. ИСЗ на служителите от МП.
и 50 бр. защитни
ботуши

8

9

МП

част IХ
т. 2

МП

част I
т. 22

да

Създаване на организация и
декември тренировка на служителите
2017 г. от МП за действие в условия
на бедствия и аварии.

Брой проведени
тренировки

МП

част I
т. 11

да

при
необходи
мост

Своевременно
организиране и
провеждане на
адекватни
мероприятия

МТСП и
Об СС

Част Х.
т. 5

Намаляване броя на
бедстващите лица

79

80

1

2

Подготовка и
осигуряване с храна,
вода и вещи от първа
необходимост на лица
пострадали от
110.
настъпили бедствия,
както и други
социални дейности
свързани със защитата
им.
Предварителна
организация и
определяне на реда и
начина за изхранване
и осигуряване на
111.
пострадалите от
настъпили бедствия
със съдействието на
областния управител и
Общ. СС.
Планиране и
организация на
мероприятия за
получаване,
съхранение,
112.
разпределение,
транспортиране и
отчитане на
хуманитарни помощи
съвместно с БЧК.

3

4

5

6

7

8

9

да

при
необходи
мост

Осигуряване на
пострадалите с храни и
вещи първа необходимост

Количеството
храна и вещи от
първа
необходимост

МТСП,
БЧК и
Об СС

Част Х.
т. 5

да

при
необходи
мост

Намаляване броя на
бедстващите лица

Своевременно
съгласуване на
действията с
местните органи

МТСП,
БЧК и
Об СС

Част Х.
т. 5

да

при
необходи
мост

Наличие на хуманитарни
помощи

Осигуряване на
пострадалите с
храни и вещи
първа
необходимост

МТСП и
БЧК

Част Х.
т. 5

да

да

80

81

1

2

Планиране и
организиране на
раздаването на
113. социални помощи на
пострадалото
население при
настъпило бедствие.
Подготовка за
извършване на други
социални дейности за
ликвидиране на
114.
последствията от
настъпили бедствия,
определени със закон
или акт на МС.
Планиране на
мероприятия за
пренасочване на
човешки ресурси,
осигурени по
програмите за заетост,
за сформиране на
аварийни групи за
отстраняване на щети
115. на инфраструктурата
и неотложни действия
по предотвратяване и
ликвидиране на
последствията при
настъпили бедствия от
регионалните
структури на АЗ към
МТСП съвместно с
Об СС

3

4

5

6

7

8

9

да

при
необходи
мост

Брой подпомогнати
бедстващи

Финансово
подпомагане на
пострадалите

МТСП
БЧК и
Об СС

Част Х.
т. 5

да

при
необходи
мост

Брой на планираните
адекватни социални
дейности

Намаляване броя
на бедстващите
лица

МТСП

Част Х.
т. 5

да

м. март
2017

Предварително съгласуване
на мероприятията с Об СС

Подпомагане на
общините при
оказване помощ на
бедстващите

МТСП

Част Х.
т. 5

81

82

1

2

Организиране на
методически занятия с
регионалните
структури на АСП,
АЗД и АЗ по
въпросите: за
действие при
възникване на
бедствия и
ликвидиране на
116.
последствията,
оказване на социална
помощ на
населението,
взаимодействие с
областните и
общински структури
на местната
администрация.

3

118.

да

да

5

м. март
2017

да

Методика за анализ и
оценка на сеизмичния
117.
риск.
Поддържане на
проводимостта на
коригирани речни
участъци на
разстояние до 500м.
след язовирни стени
на язовири за
питейно-битово
водоснабдяване

4

6

7

8

9

Проведените методически
занятия със служителите от
регионалните структури

Подпомагане на
местните
структури на
МТСП по оказване
на помощ на
населението при
бедствия

МТСП

част Х.
т. 5

Разработена 1 бр.
методика.

МРРБ

част ІІ.
т. 5.

декември
Методиката е необходима
2017 г.
за изпълнение на
съгласно §
дейностите по методиката за
2, ал. 1 от
оценка на сеизмичния риск.
ЗЗБ

целогодишно

Намаляване на риска при
преминаване на висока
вълна през речното легло

Почистен речен
участък с дължина
500м

МРРБ
ВиК
част ІІІ,
оператор точка 14

82

83

1

2

Оценка на
техническото
състояние и риска от
язовири.
Техникоикономическа оценка
119.
на състоянието на
язовирните стени на
язовирите,
стопанисвани от ВиК
дружества с държавно
участие.
Ремонтни дейности на
язовирни стени на
водоснабдителни
120.
язовири - яз. Христо
Смирненски и яз.
Студена

121.

122.

Изпълнение на
дейности от
компетентността на
МРРБ/АПИ в
съответствие с
Плановете за
управление на риска
от наводнения
Възстановяване на
нарушена при
бедствия ВиК
инфраструктура

3

4

5

целогодишно

да

6

7

Оценка на риска при
преминаване
експлоатацията на хидротехническото съоръжение

Протоколи от
технически
прегледи,
технически анализ
за състоянието на
язовирните стени
възложени от ВиК
дружествата

да

да

Възстановена конструктивна
устойчивост и водоплътност
на надградената част от
31.12.
стената на яз. Хр. Смирненски
2017 г.
Подобряване на
експлоатационното състояние
на язовир Студена

да

да

31.12.
2017 г.

да

31.12.
2017

8

9

МРРБ
ВиК
част ІІІ,
оператор точка 13

Извършени
ремонтно възстановителни
дейности,
подобрено
експлоатационно
състояние

МРРБ

част ІІІ,
точка 13

Превенция на риска от
наводнения

Брой
дейности/мерки

МРРБ
/АПИ

част ІІІ,
точка 13

Възстановена ВиК
инфраструктура

Извършени
ремонтновъзстановителни
дейности

МРРБ
ВиК
част ІІІ,
оператор точка 16

83

84

1

2

Превантивни дейности
за предотвратяване на
последствията от
свлачищните процеси
на територията на
Република България, в
т.ч. абразионните и
ерозионните процеси
по Черноморското и
Дунавското
крайбрежие чрез
123. режимни изследвания,
консултантски услуги и
техническа помощ,
поддържане на
регистър на свлачищата
и изграждане и
възстановяване на
контролноизмервателни системи
от "Геозащита" ЕООД гр. Варна, гр. Перник и
гр. Плевен

124.

Изготвяне на
инвестиционен
проект за обект:
„Възстановяване на
път VAR 1082 в
района на свлачище
„Трифон Зарезан"

3

да

да

4

5

6

С планираните дейности по
регистрирането и мониторинга
на свлачищните райони на
територията на РБ, в т. ч.
абразионните и ерозионните
процеси по Черноморското и
Дунавското крайбрежие е
осигурена достатъчна
информация за анализираните
геодинамични процеси с оглед
предприемане на адекватни
мерки за ограничаване на
постоясвлачищните и др. процеси,
нен
предотвратяване на бедствия,
аварии и щети. Извършват се
и необходимите
координационни действия
между отделните ведомства (в
т. ч. общини, областни
администрации, МВР и др.) за
ограничаване на свлачищата
на територията на РБ,
абразионните и ерозионните
процеси по Черноморското и
Дунавското крайбрежие
Инвестиционен проект,
изработен в съответствие с
изменената ситуация на
постоясвлачището въз основа на
нен
актуални инженерногеоложки данни от
проведено инженерногеоложко проучване.

7

8

9

Брой режимни
изследвания на
свлачища и брой
консултантски
услуги

МРРБ

Част VI,
т. 4

Брой
инвестиционен
проект

МРРБ

част VI,
т. 8

84

85

1

125.

126.

2
Паспортизация на
брегоукрепителни и
брегозащитни
системи и
съоръжения по
морския бряг държавна
собственост и
изпълнение на
превантивни
дейности за тях

Брегоукрепване в
района на с. Крапец,
община Шабла прединвестиционни
проучвания

Изпълнение на обект:
"Брегоукрепване в
района
на къмпинг
127.
Добруджа, община
Шабла"

3

да

4

да

да

да

5

6

7

8

9

Брой изготвени
проектопроучвателни
работи за
ограничаване на
свлачищните,
ерозионни и
абразионни
процеси

МРРБ

част VI,
т. 5

постоянен

Брой изготвени
Ограничаване на абразията
проекточрез изработване на
проучвателни работи
инвестиционен проект въз
за ограничаване на
основа на
свлачищните,
прединвестиционни
ерозионни и
проучвания.
абразионни процеси

МРРБ

част VI,
т. 8

постоянен

Ограничаване на абразията
чрез изпълнение на
строително-монтажни
работи за брегоукрепване.

МРРБ

част VI,
т. 8

Оценка на състоянието на
брегоукрепителните
съоръжения и необходимост
от изграждане на нови такива
с оглед предприемане на
мерки за ограничаване на
постояабразионните процеси в
нен
района, причина за
непрекъснато намаляване на
плажната ивица изключителна държавна
собственост и застрашаване на
инфраструктурата и живота и
здравето на хората

брегоукрепване

85

86

1

2

3

Изпълнение на обект:
"Брегоукрепване в
128. района на крайбрежна
плажна ивица на гр.
Ахтопол"

4

да

Изпълнение на обект:
„Укрепване свлачище
129.
кв. „Сарафово“ - етап
ІІІ.2“

да

Изпълнение на обект:
„Гр. Царево укрепване на
130.
свлачище северен
бряг”

да

5

6

7

Предприемане на мерки за
ограничаване на абразионните
процеси в района, причина за
непрекъснато намаляване на
постояплажната ивица брегоукрепване
нен
изключителна държавна
собственост и застрашаване на
инфраструктурата и живота и
здравето на хората в района.
Осигуряване на общата
устойчивост на терена,
гарантиране надеждната
експлоатация на техническата
Изпълнено
инфраструктура и населено
постоябрегоукрепване.
място - м. „Кюшето”,
нен
Брой вертикални
намаляване на риска от
шахти
разрушаване на вече
изградените брегоукрепителни
съоръжения, обособяване на
зелени зони за рекреация.
Възстановяване на
нарушената територия и
морския бряг, защита на
Изпълнено
постоянаселеното място и
брегоукрепване. Брой
нен
инфраструктурата от
вертикални шахти
интензивните в годините
свлачищни и абразионни
процеси.

8

9

МРРБ

част VI,
т. 8

МРРБ

част VI,
т. 8

МРРБ

част VI,
т. 8

86

87

1

131.

132.

133.

134.

2
Изпълнение на
геозащитни мерки и
дейности за
ограничаване и
предотвратяване на
свлачищните процеси,
финансирани по ОПОС
2014-2020 г.
Изпълнение на
превантивни дейности
в участъци с
повишена
концентрация на
свлачищни процеси от
републиканската
пътна мрежа
Поддържане
проходимостта на
„Ботев път“ до Е-11 за
нуждите на
евакуацията при
наводнен основен
маршрут от“Матеев
геран“ до гр. Козлодуй
Актуализиране на
Аварийния план след
утвърждаване на
Националния план за
защита при бедствия

3

да

да

да

4

5

6

7

8

9

да

постоянен

Защита на населението от
свлачищни процеси

Брой защитено
население и
хектари укрепена
площ

МРРБ

част VI,
т. 8

30.12.
2017 г.

Укрепени участъци от
републиканската пътна
мрежа

Брой укрепени
участъци от
републиканската
пътна мрежа

МРРБ

Част VI,
т. 4

постоянен

Поддържане на аварийна
готовност

да

Поддържане на аварийна
готовност

МЕ, „АЕЦ
Поддържана добра
Част ІХ,
Козлодуй“
проходимост
т.1
ЕАД

МЕ,
„АЕЦ
Част Х,
Актуализиран план Козлодуй
т.4 и т.6
“ ЕАД

87

88

1

2

Изграждане на
резервен център за
управление на ЕЕС на
135. Република България
/дублиране на
функциите на ЦДУ в
ТДУ Юг гр. Пловдив
Изграждане на
стационарна
пожарогасителна
инсталация за
разпръскване на вода
136. за защита на силови
трансформатори АТ
401, АТ 402, АТ 201,
АТ 202 в п/ст
”Добруджа” гр.
Суворово
Изграждане на
пожарогасене на АТ
401,
АТ 201 и АТ 202
137.
в подстанция «Марица
Изток»

3

4

5

6

7

8

9

Създаване на
напълно оборудван
резервен център за
управление при
бедствия, аварии и
МЕ,
Част Х,
терористични
ЕСО ЕАД
т.3
актове в основния
център за
управление – ЦДУ
гр. София

2018 г.

Повишаване на сигурността
на оперативното управление
на ЕЕС.

да

2017г.

Подобряване на ПБ

Изградена
инсталация

МЕ,
Част ІХ,
ЕСО ЕАД
т.2

да

2016г.

Подобряване на ПБ

Изградена
инсталация

МЕ,
ЕСО ЕАД

да

да

88

ІХ, т.2

89

1
138.

139.

140.

141.

2
Изграждане на
пожарогасене на АТ
201, АТ 203 и АТ 401
в подстанция
«Пловдив»
Почистване от
растителност и
свлечени земни маси
на каналите от ХТС
Изграждане на ново
ретензионно
съоръжение /в
основата на яз.
„Ковачево” до пътя
с.Ковачево – с.Полски
градец/ с канал и
водостоци зо
зодържане на водни
обеми.
Изграждане на
съоръжения за
улавяне и отвеждане
на повърхностните
води от вътрешно
насипище на рудник
„Трояново-север” и
недопускането им
коловозното развитие
в направление ”ТЕЦ
Марица Изток 2” ЕАД

3

4

5

6

7

8

9

да

да

2016г.

Подобряване на ПБ

Изградена
инсталация

МЕ,
ЕСО ЕАД

ІХ, т.2

1 година

Подобряване
пропускателните
възможности на каналите

Почистени канали
на ХТС

”Мини
Марицаизток”
ЕАД

Част ІІІ,
т.13

1 година

Акумулиране на евентуално
прелели води от яз.
„Ковачево“

Изградено
ретензионно
съоръжение

”Мини
Марицаизток”
ЕАД

Част ІІІ,
т.13

1 година

Подобряване и усъвършенстване на водоотливната
система на дружеството

Изградени
съоръжения

”Мини
Марицаизток”
ЕАД

Част ІІІ,
т.13

да

да

да

89

90

1

2

Изграждане на
съоръжения за
улавяне и отвеждане
на водите от
югоизточната част на
фронта на минните
142.
работи на рудник
«Траяново-3», както и
цялостното
отводняване на
насипище
«Медникарово»
Актуализиране на
оценката на риска от
възникването на
143. природни бедствия и
аварии на територията
на „Мини Марицаизток” ЕАД
Геодезически
измервания на КИС на
144. сгуроотвала и анализ
на състоянието му /2
пъти в годината/

3

5

6

7

8

9

1 година

Подобряване и усъвършенстване на на водоотливната
система на дружеството

Изграждане на
съоръжения за
улавяне и
отвеждане на
водите

”Мини
Марицаизток”
ЕАД

Част ІІІ,
т.13.

да

Актуализиране на
При промяна на
възможностите за вземане на
при
показателите и
адекватни своевременни
необходипараметрите за
решения по сигурността и
мост
анализ и оценка на
безопасността на служителите
риска
и съоръженията

”Мини
Марицаизток”
ЕАД

Част ІХ,
т.1

да

пролетлято;
есен-зима.

МЕ,“ТЕЦ
Марица Част ІХ,
изток 2“
т.1
ЕАД

да

4

90

91

1

145.

146.

147.

148.

2
Поддържане на
откосите на
язовирните стени и
осигуряване
проводимостта на
водата при висока
вълна на разстояние
до 500м след
язовирните стени на
язовирите общинска
собственост
Превантивни мерки
за недопускане на
кризисни ситуации,
предизвикани от
намалена
проводимост на
речните корита на
територията на
Столична община
Неотложни аварийни,
възстановителни и
ремонтни дейности на
язовирни стени и
съоръженията към тях
-публична общинска
собственост
Извеждане от
експлоатация на
язовирни стени
общинска собственост

3

4

да

да

да

да

да

5

2017

2017

2017

2017

6

7

8

9

Намаляване на риска от
наводнения

Поддържане в
нормално
експлоатационно
състояние на 4
броя язовирни
стени и осигурена
проводимост на
500 метровите им
участъци след
преливните
съоръжения

Столична
община

част ІІІ.
т.14

Намаляване на риска от
наводнения

Осигурена
проводимост на 80
километра речни
корита в
урбанизираната
територия на
Столична община

Столична
община

част ІІІ.
т.15

Намаляване на риска от
наводнения

Извършени
неотложни
ремонти на 3 броя
язовири

Столична
община

част ІІІ.
т.10

Намаляване на риска от
наводнения

Изведени от
експлоатация 2
броя язовирни
стени

Столична
община

част ІІІ.
т.1

91

92

1

149.

150.

151.

2
Неотложни аварийно
възстановителни
дейности в корито на
река Искър, при
контролирано
изпускане на водни
количества от
язовирите от каскада
”Искър”
Изготвяне на идеен
проект за оформяне
коритото на река
Искър, с цел
предотвратяване на
риска от наводнения
от високи води, за
урбанизираната
територия на град
София
Довършване
корекция на река
Владайска между
бул. „Овча купел” и
бул. „Никола
Петков”, участък от
км 0+349 до км
0+800” актуализация, район
„Овча купел“

3

4

6

7

8

9

Намаляване на риска от
наводнения

Осигурена
проводимост в
коритото на река
Искър, укрепване
на брегове и
изграждане на
защитни насипи

Столична
община

част ІІІ.
т.15

да

Намаляване на риска от
наводнения по поречието на
река Искър

Провеждане на
висока вълна с
обезпеченост 1% в
15 км от
урбанизираната
територия на река
Искър

Столична
община

част ІІІ.
т.11

да

Осигуряване проводимостта
на коритото на реката и
намаляване на риска от
наводнения, подобряване на
санитарно-хигиенните
условия в района и
възможност за изграждане
на прилежаща
инфраструктура.

Общата дължина
на предвидения за
корекция участък
от реката е 381 м.

Столична
община

част ІІІ.
т.11

да

5

2017

2018

92

93

1

2

Основен ремонт на
съществуваща
корекция на река
Владайска от
152.
ул. „Камен Андреев”
до бул. „Княгиня
Мария Луиза“, район
„Възраждане”
Основен ремонт на
съществуваща
корекция на река
153. Боянска от ул. „Иван
Сусанин” до ул.
„Вихрен“,
район „Витоша”
Поддържане
подготовката и
обучения на щатния
154. състав на националмо
и областно ниво по
мениджмънт на
бедствията
Поддържане,
обучение и
дооборудване на
доброволните екипи
155.
за действие при
бедствия. Изграждане
на два нови екипа –
София област и Ловеч

3

4

да

да

да

да

5

6

7

8

9

Осигуряване на
техническото и
експлоатационно състояние
на съоръженията

Дължината на
участъка
предвиден за
ремонт е 2 058 м от ул. “Камен
Андреев” до бул.”
Княгиня Мария
Луиза”

Столична
община

част ІІІ.
т.14

2018

Осигуряване на
техническото и
експлоатационно състояние
на съоръженията

Дължината на
участъка
предвиден за
ремонт е 247 м - от
ул. “Вихрен” до
ул.”Иван Сусанин”

Столична
община

част ІІІ.
т.14

През
годината

Провеждане на две
обучения на национално и
28 на областно ниво

Поддържане на
подготовката на 70
щатни специалиста

БЧК

част I.
т. 1

Поддържане на
подготовката на 27
доброволни екипа на
национално ниво – 2 и на
обл. ниво – 25. Изграждане
на 2 нови екипа

Поддържане
подготовката на
430 членове на
доброволен екип.
Два нови екипа с
по 10 членове –
нови 20 подготвени
членове на
ДЕРБАК

БЧК

част I.
т. 1

2018

декември 2017

93

94

1

2

3

Провеждане на
национално учение
156. със сили и средства на
БЧК с привличане на
партньори

да

Провеждане на
тренировъчен курс със
157.
звената за действие
при наводнение

да

Поддържане и
обучение на екипи от
професионални
психолози –
158.
доброволци на БЧК за
работа при бедствен
стрес. Изграждане на
нови екипи
Поддръжка на радио –
комуникационната
159.
техника за работа при
бедствия

160.

Поддържане на
бедствения резерв на
БЧК за действие в
кризисни ситуации

4

5

6

7

Обучени 120
доброволци и 15
щатни специалисти
Провеждане на годишното
септемпо мениджмънт на
учение по мениджмънт на
ври 2017
бедствията.
бедствията
Повишено
взаимодействието с
партньорите
Поддържане на
Провеждане на едно
подготовката и
май –
годишно национално
обучени 90 членове
юни
обучение на членовете на 13
на звената за
2017
звена на национално и
действие при
областно ниво (112 членове)
наводнение

8

9

БЧК

част I.
т.1

БЧК

част I.
т. 1

да

април –
май
2017

Провеждане на курс
(обучение) на
професионални психолози –
доброволци на БЧК

Поддържане
подготовката на 96
професионални
психолози –
доброволци

БЧК

част I.
т. 1

да

целогодишно

Поддържане на радио
комуникационната система
в готовност за използване

Функционираща
радио система на
КВ и УКВ връзка

БЧК

част I.
т.2

Поддържане на бедствения
резерв в готовност за
използване

Осигуряване на
имущество от
първа
необходимост за
подпомагане на
10 000 бедстващи

БЧК

част I.
т.2

да

целогодишно

94

95

1

2

Участие в
организиране и
провеждане на
национални и
международни
161.
учения, състезания и
работни срещи
свързани с
мениджмънт на
бедствията
Участие в
организиране и
провеждане на
тренировки и учения
на ведомствените
162.
щабове за защита при
бедствия на органите
на изпълнителната
власт
Актуализиране на
Плановете на БЧК за
163. действие при бедствия
на национално и
областно ниво

3

4

5

6

7

8

9

да

2017

Повишено взаимодействие с
партньорите

Брой участия

БЧК

част I.
т.11

да

2017

Повишено взаимодействие и
поддържане на готовност

Брой участия

БЧК

част I.
т.17

да

януари

Актуализиране на План на
национално и 28 плана на
областно ниво

Актуализирани 29
плана

БЧК

част X.
т. 6

95

96

1

164.

2

Участие в
партньорство по
проект на ЕС
„ReCheck”

Поддържане и
надграждане на
подготовката и
обучението на щатния
и доброволния състав
на национално и
165.
областно ниво за
извършване на
дейности по
възстановяване на
семейни връзки

3

да

да

4

да

5

2018

през
годината

6

7

8

9

Изработена европейска
методология и модел за
оценка на устойчивостта
към бедствия на ниво
домакинство и съседи в
градска среда.

Изготвени:
- съдържание на
инструмент за
оценка на
устойчивостта на
домакинствата и
индикатори за
оценка
- изготвена
методика за оценка
- изготвен софтуер
за оценка
- изготвена
обучителна
програма за
доброволци
- проведени
пилотни занятия с
домакинства в пет
страни от ЕС.

БЧК

част X
т. 3

Провеждане на три
обучения за доброволни
екипи и щатни служители.

Поддържане на
подготовката на 50
души (щатни
специалисти,
членове на екипи,
доброволци)

БЧК

част I
т.1

96

97

1

2

Участие в
организиране и
провеждане на
пълномащабни
166.
национални учения за
усвояване на части от
Националния план за
защита при бедствия.
Актуализиране,
развитие и
усъвършенстване на
ведомствените
167.
ръководни документи
в областта на
защитата при
бедствия.
168.

169.

Осигуряване на ИСЗ
за служителите на
Агенцията.

Поддържане на
компонентите
на НСРПО в
постоянна
работоспособност

3

да

да

да

да

4

5

2017

6
Усъвършенстване на
навиците и уменията на
служителите на ДАНС за
действие при бедствия и
взаимодействие с частите на
ЕСС.

2017

Повишаване готовността за
действие на служителите на
ДАНС при бедствия.

2017

Повишаване нивото на
защита на служителите на
ДАНС при бедствия.

Своевременно отстраняване
на възникнали повреди по
януари –
оборудването, осигуряване
декември
функционирането на
системите

7

8

9

Проведени учения

ДАНС

част І.
т.11

Брой документи

ДАНС

част Х.
т. 6

Брой осигурени
ИСЗ

Брой задействани
сирени при
тренировките.
Процент успешно
оповестени
длъжностни лица
от органите на
изпълнителната
власт

ДАНС

ДКИСМВР

97

част I, т.
22

част І.
т. 3

98

1

170.

171.

2
Доизграждане на
Националната
система за
ранно
предупреждение и
оповестяване на
населението
(НСРПО) на
областно ниво в 2
областни градове и
на
общинско ниво чрез
съвместно участие с
общините с проекти
по ОПОС в минимум
4 общини
Поддържане на
съществуващите
системи в Центъра за
аерокосмическо
наблюдение (ЦАН)
за прием и обработка
на спътникови данни
в реално време с цел
запазване на обема и
капацитета за
изпълнение на
задачите по
мониторинг и
подпомагане
управлението на
риска. Техническа
поддръжка
на оборудването.

3

4

да

да

5

6

Повишаване процента от
населението с възможност
януари –
за оповестяване при
декември
бедствия чрез доизграждане
на НСРПО

януари –
декември

Повишаване на
възможностите на
ЦАН за ефективно
изпълнение на
задачите, свързани със
защитата на населението
при бедствия

7

Процент от
населението с
възможност за
оповестяване при
бедствия

Брой приети и
обработени данни

8

ДКИСМВР,
общини

ДКИСМВР

98

9

част І.
т. 3

част І.
т. 7

99

1

2

3

Доизграждане на
системата за
мониторинг - Център
за аерокосмическо
наблюдение (ЦАН), с
цел подпомагане на
превантивната
дейност за
172.
осигуряване
защитата на
населението при
бедствия и
извънредни ситуации

Сателитно
наблюдение на
атмосферното
замърсяване в района
на полигон
173.
„Змейово” и
полигони в цялата
страна.

4

да

да

5

6

7

Повишаване на
възможностите на
ЦАН за ефективно
изпълнение на
задачите, свързани със
януари –
защитата на
декември
населението при бедствия.
Надграждане на Гео-портала
на ЦАН за целите на
Директива INSPIRE

Брой сателити, от
които ЦАН
получава данни;
Видове софтуерно
оборудване за
обработка на
сателитни данни.
Брой посещения в
Гео-портала на
ЦАН

Контрол на атмосферното
замърсяване в района на
януари –
полигон „Змейово” и
декември
полигони в цялата страна с
цел защита на населението

Брой приети и
обработени данни,
публикувани в Геопортала на ЦАН

8

ДКИСМВР

ДКИСМВР и
МО

99

9

част І.
т. 8

част І.
т. 8

100

1

2

Доизграждане на
комуникационната
инфраструктура по
ТЕТРА стандарт,
използвана от
реагиращите
структури на МВР
174. при опазване на
обществения ред,
реагиране при
аварии, бедствия и
извънредни ситуации
и взаимодействие с
други национални
органи

3

4

да

5

6

Осигурена възможност на
структурите от МВР за
надеждна комуникация при
януари –
бедствия, както и преносна
декември
среда за НСРПО

7

Процент на ТЕТРА
покритие на
страната

8

МВР

100

9

част І.
т. 3

101

3. Източници за финансиране на дейностите за 2017 г.
Източниците за финансиране по Годишния план за 2017 г. за изпълнение на
Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. са държавният
бюджет, общинските бюджети, структурните фондове на Европейския съюз и
други източници.
Когато финансирането е за сметка на държавния бюджет, съгласно Закона
за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Годишния план
за 2017 г. се осигуряват в рамките на бюджетите на съответните министерства и
ведомства и взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет,
утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година.
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