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Част I. Оценка на риска
1. Процес на изготвяне на оценка на риска
Опишете как процесът на изготвяне на оценка на риска се вписва в цялостната рамка за
управление на риска от бедствия. Посочете подробно законодателните, процедурните и
институционалните аспекти. Обяснете дали отговорността за оценката на риска е на
национално равнище, или на съответното поднационално равнище.

Законът за защита при бедствия е основният закон, който урежда осигуряването
на защита на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и
имуществото при бедствия. В закона са регламентирани задълженията и функциите на
държавните органи на изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци,
свързани с оценката на риска, планирането, подготовката, реагирането и възстановяването
при бедствия.
Съгласно Закона за защита при бедствия, оценката на риска от бедствия e част от
превантивната дейност, която се извършва с цел намаляване на риска от бедствия и същата
е елемент на управлението на риска от бедствия.
Оценката на рискa e елемент на плановете за защита при бедствия (по чл. 9 от
Закона за защита при бедствия) и предоставя основа за планиране на управлението на
риска от бедствия и за изпълнение на свързаните с него мерки за въздействие. Тези планове
се изготвят от създадените Съвети за намаляване на риска от бедствия на национално,
областно и общинско ниво.
С плановете за защита при бедствия задължително се определят:
1) опасностите и рисковете от бедствия (съответно на национално, областно и
общинско ниво);
2) мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия;
3) мерките за защита на населението;
4) разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на
предвидените мерки;
5) средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите по т. 2), 3) и 4);
6) начина на взаимодействие между съставните части на единната спасителна
система;
7) реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, на съставните части на единната спасителна система и населението при опасност
или възникване на бедствия;
8) мерките за възстановяване.
С Постановление № 264 на Министерския съвет от 2012 г. е приета Наредба за
условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на
рисковете от бедствия (Обн., ДВ. бр. 84 от 2012 г.). С тази наредба са определени
компетентни органи на национално ниво за извършване на анализ, оценка и
картографиране на конкретни рискове - сеизмичен риск, риск от наводнения, риск от
ядрена или радиационна авария, геоложки риск и риск от горски пожари.
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В секторното законодателство, в различни аспекти свързани с управлението на
риска от бедствия се използват както оценки на риска, изготвени по реда на Закона за
защита при бедствия, така и отделни оценки за конкретни рискове. Например:
Законът за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към
него урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията,
инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя
ограниченията върху собствеността за устройствени цели.
Съгласно изискванията на закона, елемент на общите и подробни устройствени
планове е определянето на застрашените от бедствия територии, квартали и поземлени
имоти, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.
Застрашените от бедствия територии се определят съобразно картите на риска, изготвени
по реда на Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и
картографиране на рисковете от бедствия и общинските планове за защита при бедствия
по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия.
Законът за регионално развитие урежда планирането, програмирането,
управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката по
изпълнението на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и
пространственото развитие.
Държавната политика за регионално развитие създава условия за балансирано и
устойчиво интегрирано развитие на районите и общините и обхваща система от
нормативно регламентирани документи, ресурси и действия на компетентните органи,
които са насочени и към адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от
бедствия.
Съгласно изискванията на закона, изменението на климата и рисковете от бедствия
се вземат предвид в сценариите и пространствените модели за развитие на националната
територия.
Законът за водите осигурява интегрираното управление на водите, включително
създава условия за предотвратяване или намаляване на вредните последици за човешкия
живот и здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, свързани с
вредното въздействие на водите. Със закона, в българското законодателство е
транспонирана Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения (OB, L 288/27
от 6 ноември 2007 г.).
Оценката на риска от наводнения е елемент от плановете за управление на риска от
наводнения.
Законът за опазване на околната среда (ЗООС) урежда обществените отношения,
свързани с опазването на околната среда и защитата на здравето на хората; съхраняването
на биологичното разнообразие; опазването и ползването на компонентите на околната
среда; контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда;
осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на
замърсяване; предотвратяването и ограничаването на замърсяването. Със закона, в
българското законодателство е транспонирана Директива 2012/18/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии,
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които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива
96/82/ЕО на Съвета (ОВ, L 197/1 от 24 юли 2012 г.).
Оценката на риска от големи аварии и/или бедствия е елемент от докладите за
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за определени инвестиционни
предложения за строителство, дейности и технологии, които се оценяват в хода на
процедура по ОВОС, съгласно изискванията на закона. Тези доклади, задължително
съдържат описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на
инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от
уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия,
които са от значение за него; съответната информация трябва да е получена чрез оценка на
риска; описанието включва приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или
смекчаване на значителните неблагоприятни последици на тези събития за околната среда
и човешкото здраве, както и подробности за подготвеността и за предлаганото реагиране
при такива извънредни ситуации.
Също така оценката на риска от големи аварии е елемент на докладите за
безопасност, които се изготвят по реда на ЗООС от операторите на предприятия и/или
съоръжения с висок рисков потенциал (предприятия в обхвата на Директива 2012/18/ЕС,
SEVESO ).
Законът за ограничаване изменението на климата урежда обществените
отношения, свързани с: провеждането на държавната политика по ограничаване
изменението на климата; прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията на
Република България по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на
климата (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.)
и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на
климата (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 72 от 2002 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.)
и Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по
изменение на климата (ратифицирано със закон - ДВ, бр. 86 от 2016 г.) (ДВ, бр. 2 от 2017
г.); мерките за намаляване емисиите на парниковите газове от използваните течни горива
и енергия за транспорта; изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение №
406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията
на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими
за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови
газове до 2020 г. (ОВ, L 140/136 от 5 юни 2009 г.) и от Регламент (ЕС) 2018/842 на
Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни
намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 - 2030
г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети
по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ, L 156/26
от 19 юни 2018 г.); отчитане на емисиите и поглъщанията и изпълнението на задълженията
в сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство,
произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май
2018 г. за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта
на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и
Решение № 529/2013/ЕС (ОВ, L 156/1 от 19 юни 2018 г.); функционирането на Схемата за
доброволно намаление на емисии.
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Съгласно закона, в България е приета Национална стратегия за адаптация към
изменението на климата и План за действие до 2030 г., която се основава на изготвения
през 2014 г. Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика
от климатичните промени и се базира основно на информацията, анализите и препоръките
от деветте секторни доклада за оценка (селско стопанство, горско стопанство, биологично
разнообразие и екосистеми, води, енергетика, транспорт, градска среда, здравеопазване,
туризъм), Доклада за оценка на управлението на риска при бедствия, както и Доклада за
макроикономическите последици от изменението на климата.
Законът за безопасното използване на ядрената енергия урежда обществените
отношения, свързани с държавното регулиране на безопасното използване на ядрената
енергия и йонизиращите лъчения и с безопасното управление на радиоактивните отпадъци
и отработеното гориво, както и правата и задълженията на лицата, които осъществяват тези
дейности, за осигуряване на ядрената безопасност, радиационната защита и физическата
защита. Оценката на риска е елемент от управлението на риска от ядрена или радиационна
авария.
Законът за противодействието на тероризма регламентира рамка за
противодействието на тероризма, която е всеобхватна, общонационална дейност с единно
ръководство, планиране, финансово и ресурсно осигуряване и децентрализирано
изпълнение при постоянна и ефективна координация между държавни и местни органи и
структури с цел: защита на правата на гражданите, юридическите лица, държавата и
обществото от тероризъм; превенция чрез установяване и отстраняване на причините и
условията, способстващи извършването на тероризъм; разработване на механизми и
индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете и предотвратяване на
вредните последици от тероризъм.
2. Консултация със съответните органи и заинтересовани страни
Опишете кои компетентни органи и заинтересовани страни участват в процеса на оценка на
риска.
Ако е целесъобразно: Опишете естеството на тяхното участие, като посочите техните роли
и отговорности.

Съгласно Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка
и картографиране на рисковете от бедствия, компетентни органи за извършване на
анализ, оценка и картографиране на конкретни рискове на национално ниво са:
- министърът на регионалното развитие - за сеизмичния и геоложкия риск;
- председателят на Агенцията за ядрено регулиране - за риска от ядрена или
радиационна авария;
- министърът на околната среда и водите чрез директорите на басейнови дирекции за риска от наводнения;
- министърът на земеделието и храните и горите - за риска от горски пожари.
С изключение на посочените по-горе рискове на национално ниво, за останалите
рискове от бедствия идентифицирани в Националния план за защита при бедствия, няма
определен конкретен орган или институция за извършване на оценката на риска.
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Изготвянето на Националния план за защита при бедствия е задължение на Съвета за
намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, в състава на който участват
представители на ръководствата на министерствата, ведомствата, Българската академия на
науките, висши училища, научно-изследователски институти, Националното сдружение на
общините в Република България, Българския Червен кръст и юридически лица,
включително юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към намаляването на
риска от бедствия.
Изготвянето на оценка на риска на поднационално ниво (на областно и общинско
ниво) като част от областните и общинските планове за защита при бедствия е задължение
на:
- областните съвети за намаляване на риска от бедствия, които се председателстват
и представляват от съответните областни управители;
- общинските съвети за намаляване на риска от бедствия, които се председателстват
и представляват от съответните кметове на общини.
Членове на областните съвети за намаляване на риска от бедствия са: кметовете на
общини или оправомощени техни представители, по един представител на общинския
съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на областната дирекция на
МВР, командирът на военното формирование на територията на областта, директорът на
териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на
центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на
централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително
юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на
риска от бедствия.
Членове на общинските съвети за намаляване на риска от бедствия са: заместниккметовете на общината, главният архитект на общината, представители на общинския
съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително
юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска
от бедствия.
3. Определяне на основните рискове на национално или поднационално равнище
Определете основните рискове, които могат да имат значителни неблагоприятни последици за
хората, икономиката, околната среда и политиката/обществото (включително за
сигурността).

Информацията в настоящия доклад се основава на текущи познания за опасностите
и рисковете от значение на национално ниво, които са включени в Националния план за
защита при бедствия (по чл. 9 от Закона за защита при бедствия), както и на други
национални документи и доколкото е необходимо на експертни оценки. Направеният
преглед на основните рискове на национално ниво и съответните им елементи е описание
на състоянието и подхода. С представените в настоящия доклад анализ и оценка на риска
не се променят детайлните анализи и оценки на риска, изготвени от отделни институции и
организации в рамките на тяхната компетентност.
Преглед на опасностите и рисковете
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Основните опасности и съответните рискове от бедствия, които могат да имат
значителни неблагоприятни последици за хората, икономиката, околната среда и
обществото (включително за сигурността), може да се разделят в следните групи:
1) природни опасности и рискове – наводнения, земетресения, свлачища, горски
пожари, екстремни метеорологични и климатични условия (проливен дъжд, обилен
снеговалеж, заледяване, бури, силни ветрове, засушаване и високи температури/горещи
вълни), биологично заразяване (епидемия и епизоотия);
2) технологични опасности и рискове, произтичащи от човешката дейност
(аварии по технически причини с непреднамерени човешки действия) – транспортни
инциденти, големи промишлени аварии, аварии с последващо радиоактивно замърсяване;
3) опасности и рискове, произтичащи от преднамерени човешки действия –
терористични действия, кибер атаки, хибридни атаки (управлението на тези рискове е
предмет на законодателството в областта на сигурносттта).
От посочените по-горе основни рискове отбележете:
3.1. Всички основни рискове, които биха могли да имат значителни неблагоприятни
трансгранични последици и произтичат от или засягат една или повече съседни държави.

Основни рискове, при които може да има значителни неблагоприятни
трансгранични последици и произтичат от или засягат една или повече съседни държави,
са:
1) Риск от ядрена или радиационна авария:
- при авария в АЕЦ „Козлодуй“ в зависимост от метеорологичните условия са
възможни последици за населението и околната среда на части от територията
на Румъния и хипотетично въздействие върху околната среда на съседните
балкански страни.
- инциденти в ядрени съоръжения, намиращи се извън територията на страната,
представляват риск от радиоактивно замърсяване на територията на България
чрез трансграничен пренос на радиоактивни вещества. АЕЦ „Черна вода“ в
Румъния е разположена на 60 км от границата с България. Последствия за
населението и околната среда може да възникнат и при аварии в атомни
централи, намиращи се на територията на други европейски страни.
2) Риск от наводнения;
3) Риск от земетресения;
4) Риск от промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни вещества;
5) Риск от горски пожари;
6) Риск от епидемии.
3.2. Всички основни рискове с малка вероятност и със значими последици

Рискът от ядрена или радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй“ може да се разглежда
и като риск с малка вероятност, но със значими последици.
Когато е приложимо:
3.3. Посочете всички основни рискове, които се очакват в бъдеще. Те могат да включват
нововъзникващи рискове (10), които могат да имат значителни неблагоприятни последици за
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хората, икономиката, околната среда и политиката/обществото (включително за
сигурността).

4. Определяне на последиците от изменението на климата
Определете кои от горепосочените основни рискове са пряко свързани с последиците от
изменението на климата. Ако е целесъобразно, вземете предвид съществуващите стратегии
и/или планове за действие за адаптиране към изменението на климата на национално и
поднационално равнище (11) или всякакви съответни оценки на риска и на уязвимостта по
отношение на климата.

Съгласно Националната стратегия за адаптация към изменението на климата,
основните рискове, пряко свързани с последиците от изменението на климата са: риск от
наводнения; геоложки риск (свлачища); риск от горски пожари; риск от засушаване; риск
от екстремни метеорологични явления; риск от епидемии. Очаква се изменението на
климата да доведе до увеличаване на честотата и интензитета на тези събития.

5. Анализ на риска
Опишете скалата на нивата на вероятност на установените (във В3) основни рискове и
последиците от тях, включително основните трансгранични рискове, основните рискове с малка
вероятност и значими последици и когато е уместно, бъдещите и/или нововъзникващите рискове.
Представете резултатите в една матрица на риска или друга визуална графика/модел, ако е
приложимо.
Ако е целесъобразно: Опишете методите, моделите и техниките, използвани за оценяване на
вероятността на различните рискове или рискови сценарии и последиците от тях.

За целите на управлението на риска от бедствия в процес на разработване е
Национален профил на риска, който ще бъде завършен през 2021 г. Разработването на
профила на риска е една от дейностите по сключено Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между
Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие.
5.1.Методика/процедури за оценка на риска
При извършването на оценки на риска от бедствия се цели постигането на общо
разбиране сред всички заинтересовани страни за опасностите и рисковете, пред които са
изправени, и за тяхната относителна важност. Рисковете, които са установени, оценени и
подредени по важност при оценката на риска, са основата за планирането на управлението
на риска и последващото прилагане на мерки за превенция на риска и за готовност за
посрещането му.
При анализа на риска се използват основно сценарии с един риск (оценка на единичен
риск). На по-късен етап при натрупване на достатъчно данни и информация се предвижда
също да се отчитат взаимозависимости и ефекти на доминото, доколкото е възможно и
приложимо (мулти-рискова оценка).
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5.1.1. Изискванията за извършване на оценка и картографиране на конкретни рискове
от бедствия на национално ниво (сеизмичен риск; риск от наводнение; риск от ядрена или
радиационна авария; геоложки риск; риск от горски пожари) са регламентирани в Наредба
за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на
рисковете от бедствия. Оценките на риска се изготвят по методики за оценка на риска1,
утвърдени от съответните компетентни органи.
Съгласно изискванията на Наредбата, анализът и оценките на рисковете от бедствия,
които подлежат на картографиране на национално ниво, следва да включват:
- идентифициране на опасностите и определяне на характеристиките им;
- картографиране на всяка опасност, което представлява пространствено означаване
на териториите, изложени на опасността;
- определяне уязвимостта на териториите изложени на опасността, като се отчитат
всички влияещи върху нея фактори, включително влиянието на климатичните промени;
- оценка на риска от бедствие за всяка опасност, като се отчитат и вторичните ефекти;
оценката включва описание, вероятност и размери на негативните последици за живота и
здравето на населението, за сградите, съоръженията и инфраструктурата, за стопанската
дейност, за околната среда и за културното наследство;
- картографиране на рисковете от бедствия, което представлява пространствено
означаване на териториите, застрашени от съответния риск, и нанасяне размерите на
негативните последици, определени при оценката на риска.
5.1.2. На областно и общинско ниво оценките на риска се извършват съгласно
методика в Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за
защита при бедствия2, приети в края на 2017 г. от Съвета за намаляване на риска от
бедствия към Министерския съвет. Оценките на риска са задължителна част от областните
и общинските планове за защита при бедствия, в тази връзка тяхното преразглеждане или
актуализиране като част от тези планове може да се извърши по всяко време, като веднъж
на пет години е задължително.

Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България
https://www.mrrb.bg/bg/metodika-za-analiz-ocenka-i-kartografirane-na-seizmichniya-risk-na-republika-bulgariya/
Методика за оценка на геоложкия риск,
http://gis.mrrb.government.bg/KGR/00%20Metodika/Metodika%20za%20ocenka%20na%20geolojkiq%20risk.pdf
Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения,
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/
Методика за определяне на риска от горски пожари на територията на страната,
http://www.iag.bg/data/docs/Ocenka_i_kartografirane_na_risk_ot_gorski_pozhari.pdf
2
Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия,
http://www.mvr.bg/gdpbzn/namaliavane-riska-ot-bedstvia
1
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Съгласно методиката в Указания за разработването и готовността за
изпълнението на планове за защита при бедствия, за представяне на качествената оценка
на риска се използва матрица за анализ на риска, определена от два фактора: вероятност и
последствия. Нивата на риск в матрицата (на фиг. 1) са модификация на матрицата на риска
в БДС ISO 31010: „Управление на риска – методи за оценяване на риска“.

Фигура 1 Качествена матрица на риска

Рисковете се класифицират в четири нива: Екстремно, Високо, Умерено и Ниско.
В указанията е предложен модел за приоритизирането на рисковете, базиран върху
следните критерии:
- Сериозност – относителните вредни последици върху хората и/или щетите в лева.
- Управляемост – относителната способност за намаляване на риска (чрез средства
за управление на риска).
- Нарастване – степента на нарастване на риска – увеличаване на вероятността да
настъпи екстремно събитие, увеличаване излагането (на хора, сгради, съоръжения и
околната среда) на опасността или комбинация от двете.
Горните критерии се прилагат за преценяване на всеки от рисковете по трите
критерия.
Процесът за преценяване на рисковете по трите критерия – „Сериозност“,
„Управляемост“ и „Нарастване“ предполага те да се разглеждат с различна тежест и
значимост, за да се прецизират резултатите и да се отличат приоритетите. За да се фокусира
върху потенциалните вредни последствия от съответния риск, по-голяма тежест се дава на
критерия „Сериозност” на събитието.
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За всеки риск по критерий "Сериозност" се определят потенциалните вредни
последствия в следните области:
1) Социални последствия – последствия за хората и прекъсване на нормалната
социална функция – потенциалният брой на загиналите, на сериозно пострадалите или
заболелите, както и броят на непосредствено засегнатите хора – евакуирани/преместени и
временно настанени лица;
2) Последствия за инфраструктурата – поражения на сгради, съоръжения,
прекъсване на доставките на основни стоки/услуги;
3) Икономически загуби – общите загуби в лева за всички категории, включително
разходите за лечение, разходите за незабавни или дългосрочни мерки за възстановяване,
разходите от прекъсване на икономическата дейност, косвени социални разходи и други
преки и косвени разходи;
4) Последствия за околната среда – въздействие върху географията на района с
последствия за околната среда, релефа, природните ресурси – разходите за възстановяване
на околната среда или щетите върху околната среда.
5.2. Преглед на опасностите и рисковете на национално ниво
Климатичните условия, релефът, геоложката структура, структурата на почвата и
повърхностните води са основните фактори, които определят природните опасности и
свързаните с тях рискове за населението, имуществото, икономиката и околната среда.
Свързани с климата събития като наводнения, бури, горещи вълни, снеговалежи и
суши представляват по-голямата част от всички големи бедствия и събития със сериозни
последствия за хората и имуществото през последните две десетилетия. Очаква се
изменението на климата да увеличи честота и интензивността на свързани с
метеорологичните условия заплахи.
Намаляването на степента на излагане и уязвимостта на хората от заплахи свързани
с метеорологичните условия е приоритет както за намаляването на риска от бедствия, така
и за адаптацията към изменението на климата.
Очаква се рисковете от бедствия, пред които е изправена страната, да се увеличат
предвид нарастващата урбанизация и индустриално развитие и изменението на климата.
Управлението на риска от бедствия играе важна роля за устойчивото развитие на
страната и е сред приоритетите на правителството на Република България.
Природни опасности и рискове
Земетресения
Територията на страната се характеризира с висока степен на сеизмична активност,
предвид големия брой силни и слаби земетресения, някои от които с катастрофални
последици в недалечното минало. Районът попада под въздействието както на вътрешни,
така и на външни за страната сеизмични зони3: Неготинска крайна (Видинска), Горна
Оряховица, Североизточна, Софийска, Струмска, Родопска, Средногорска, Бургаска,
3

Тектонска карта: Barrier et al. (2004), Georgiev et al.(2007)
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Вранча (Румъния). Очакван магнитуд до 8 по Рихтер и интензивност от 9-та и по-висока
степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник (MSK-64).

Съгласно картата за сеизмично райониране от 1987 г. (Фиг.2) 98 % от територията
на страната е изложена на възможно сеизмично въздействие с интензивност от 7-ма и повисока степен по скалата на MSK-64, от които с интензивност от 7-ма степен – 51 %, с 8-ма
степен – 28 %, с 9-та и по-висока степен – 19 %. В тези райони попадат населени места с
население, представляващо 80 % от населението на страната, който могат да бъдат
разрушени частично или напълно 26 % от сградния фонд.

Фигура 2 Карта на сеизмичното райониране

Предвиждането на движенията по активните разломи, както и сеизмичните събития
не подлежат на точно прогнозиране във времето. Активните разломи създават висок
сеизмичен и геоложки риск, особено в гъсто населените територии.
Последствията при земетресение зависят от магнитуда, от отдалечеността на
обектите от епицентъра и устойчивостта на конструкциите на сеизмични въздействия.
При земетресение от висока степен в засегнатите райони се очакват разрушения на
транспортна и техническа инфраструктура, жилищни сгради, промишлени сгради и
съоръжения, включително пострадали хора и човешки жертви.
Освен преките поражения върху сгради и съоръжения, земетресението може да
предизвика наводнения, активизиране на свлачища, пожари и взривове, епидемии,
химическо и радиационно замърсяване, прекъсване на доставките на жизненоважни стоки
и услуги, и др.
Всички тези тежки последици ще нарушат значително функционирането на
обществото и държавата. Най-тежки последици се очакват в гъсто населените и
промишлените райони на големите градове, както и в урбанизирани територии с
преобладаващ сграден фонд, проектиран и изграден преди въведените през 1987 г.
противоземетръсни норми.
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Наводнения

Потенциален риск от наводнение съществува в низините и по поречията на реките
Дунав, Марица, Тунджа, Места, Искър, Арда, Камчия и др. Значителни наводнения могат
да настъпят по поречието на река Дунав при интензивно снеготопене на снеговете в Алпите
през м. май. Съгласно плановете за управление на риска от наводнения, изготвени по реда
на Закона за водите, на територията на страната са определени 116 района със значителен
потенциален риск от наводнения.
Значителна част от територията на Република България е планинска. Над 2000
притока образуват водосборите на 17 основни реки, както и водосборите на реките, вливащи
се в Черно море от северната до южната граница. Нивата на водите в реките варират
значително през пролетта и лятото.
Най-често срещаните наводнения в страната са вследствие на проливни дъждове.
Катастрофални последици могат да причинят наводненията, вследствие на висока вълна от
разрушаване на язовирна стена.
Също така разрушаване на стена и в следствие на това отмиване на хвоста в
нерекултивирани хвостохранилища на закрити минни комплекси при обилни валежи и
високо ниво на водите, може да доведе до замърсяване на водоизточници в прилежащите
райони и други екологични щети.
Потенциалните последствия при наводнения, включват:
- пострадали хора, включително смъртни случаи;
- необходимост от евакуация на засегнатото население и/или настаняването им във
временни жилища;
- нанасяне на значителни имуществени и икономически щети, повреди или
унищожаване на инфраструктура в засегнатата територия;
- загуба/прекъсване на доставките на основни стоки и жизнено важните услуги,
както и прекъсване на транспортните и енергийни мрежи;
- замърсяване и щети за околната среда, в зависимост от произхода, типа на
наводнението и засегнатите обекти.
Свлачища
Свлачищните процеси не са равномерно разпределени по цялата територия на
страната. Те са концентрирани в отделни области, характерни със специфичен геоложки и
тектонски строеж. Съгласно данните от Национална програма за превенция и ограничаване
на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията на Дунавското
и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. и във връзка с извършвани дългогодишни
наблюдения и мониторингови измервания районите с проявени свлачищни процеси
основно са западната част на Дунавското крайбрежие, Северното Черноморие в района от
Варна до Каварна, Източните Родопи и някои котловини в Западна България.
Нови свлачища в нови райони или активизирането на потенциални и познати
свлачища възникват на много места в страната.
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Свлачищата рядко се проявяват с внезапен характер. Обикновено свлачищата са
продължителни процеси, които правят възможно предприемането на превантивни мерки.
Свлачищата се проявяват активно при проливни дъждове и наводнения, а също
могат да възникнат вследствие на земетресения.
Потенциалните последствия от геодинамичните процеси и явления, включват:
- пострадали хора, включително смъртни случаи;
- необходимост от евакуация на засегнатото население и/или настаняването им във
временни жилища;
- разрушаване на сграден фонд, инфраструктура, исторически паметници,
нарушаване на земеползването и унищожаване на площи, прекъсване на комуникации;
- повишаване на социалното напрежение;
- влошаване на екологичните условия.
Засушаване и високи температури (горещи вълни)
Сушата е следствие от намаляването на валежите за дълъг период от време. Често
редица метеорологични условия като високи температури, силни ветрове и ниска
относителна влажност се проявяват съвместно със засушаването, което прави това явление
много силно изразено.
Сушата е природно явление, което варира по интензивност и продължителност.
Редовното наблюдение на индикаторите за засушаване като обем на оттока на реките или
нивото на подземните води дава възможност за следене на развитието на значителни
спадове във водните количества. Изменението в климата предполага увеличаване на риска
от засушаване, но не води непременно до по-честото налагане на режими върху
използването на вода. Наблюдението на оттока на водите, планиране на ползването на
водни обеми и налагането на периодични ограничения е основна част в управлението на
водните ресурси. Аномалиите на годишните валежи по данни на НИМХ показват найголямо засушаване през 1945 г. и 2000 г.
Високите температури предполагат нарастване броя на постъпилите в болница хора
и броя на потърсилите лекарска помощ; нарастване на смъртните случаи, особено сред
възрастните и други уязвими групи от хора.
Вследствие на високите температури се налагат ограничения за движението на
тежкотоварни автомобили по пътищата поради влошаване на пътните настилки, което
създава затруднения в транспортните доставки.
Най-чувствителен на засушаване е сектора на земеделието и първичното
производство на храни в страната.
Силни ветрове и бури
Силните ветрове на територията на страната могат да доведат до прекъсване на
електроснабдяването, блокиране на пътища, нарушения на инфраструктурата и са заплаха
за живота на хората и имуществото.
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Лошото време, предимно комбинацията от силни ветрове, бури и мълнии причинява
технически неизправности и прекъсване на електроснабдяването на потребителите за
определен период от време.
Ураганният вятър, надхвърлящ значително проектното ветрово натоварване за което
са оразмерявани сградите и съоръженията, може да доведе до разрушаване на части от тях,
включително са възможни човешки жертви.
Обилни снеговалежи, снежни бури и заледяване
Снежните бури, обилни снеговалежи и заледявания са често срещано явление в
страната, които се дължат на климатичните условия и географското положение. Характерни
са за месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци.
Снеговалежите възпрепятстват, а често и блокират напълно всички видове транспорт
за различни периоди от време, главно в населените места.
Комбинацията от обилните снеговалежи и силни ветрове образуват снегонавявания,
които блокират транспортната инфраструктура в страната.
Ниските температури са причина за обледяването на въздушните електропроводи и
други открити комуникационни линии. Комбинацията от няколко климатични фактора със
стойности над оразмерителните за въздушната електропреносна мрежа води до аварии и
прекъсване в електрозахранването на потребителите. При аварийна ситуация в зимни
условия се затруднява достъпът и работата на аварийните групи, което увеличава времето
за отстраняване на аварията на съответния електропровод.
Възможните последици от обилни снеговалежи, снежни бури и заледяване,
включват:
- пострадали и засегнати хора;
- възпрепятстване на транспорта в и извън населените места за различни периоди от
време и затруднения в осигуряването на доставките на жизненоважни стоки и услуги
(снабдяване с храна, осигуряване на медицинско обслужване и др.);
- аварии и прекъсване на електрозахранването, водоснабдяването и други открити
комуникационни линии.
За справяне със зимните условия ежегодно се планират и изпълняват дейности,
включващи поддържане на пътната мрежа, снегопочистване и обезопасяване както на
републиканските пътища извън границите на урбанизираните територии, така и в
населените места. Дейностите по зимно поддържане се изпълняват в съответствие с
разработени планове за зимно поддържане.
Биологично заразяване
Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на селското
стопанство, географското разположение на страната, влошената международна
епизоотична и епифитична обстановка, търговията, вносът и износът на животни, продукти
от животински и растителен произход са условия за възникване на огнища на биологично
заразяване.
Възникването на биологичното огнище може да стане по различни начини – чрез
контаминирани храни, води, въздух, да се пренася от растения (вкл. заразен посадъчен и
посевен материал), животни и хора, както и от умишлено замърсяване.
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Опасността от биологично заразяване е различна при всяко отделно събитие.
Механизмите за разпространение на болестите по растенията, животните и хората са
известни отдавна, но това дали едно заболяване ще се прояви и в каква степен зависи от
конкретната ситуация. При бедствия се отключват много допълнителни фактори, които в
нормална ситуация не влияят осезаемо на хода на заболяването. Промяната в условията не
позволява да се направи точна оценка на експозицията, като тази неопределеност
обикновено увеличава тежестта на проявление на съответната опасност.
Острите заразни заболявания, нанасящи големи икономически щети и
предизвикващи заболявания по животните са включени в списъка на Световната
организация по здравеопазване на животните (OIE). Най-често, като следствие от
възникнали наводнения, се появяват болести по животните като антракс, салмонелози, а
като директен резултат – удавяния на животните.
Растенията са застрашени от голяма група болести и вредители, които са способни
да унищожат реколтата на 100 % и да предизвикат хранителни кризи. Особено опасни са
каламитетните нападения от марокански и италиански скакалци и мишевидните гризачи
способни при определени условия да се размножат в изключително висока степен. Размерът
на биологичното огнище се обуславя от появата на съответния агент, от плътността на
населените места, от наличието на възприемчиви животни и растения, от годишния сезон и
характера на времето в момента на появата му и други фактори.
Проучванията на грипните пандемии и епидемиологичният опит показват, че те
възникват непредсказуемо и в появата им няма строго определена цикличност. През 20-ти
век пандемиите са възниквали през относително продължителни интервали от 9 до 39
години.
Горски пожари
Част от територията на страната е с преобладаващ планинско - горист характер, като
особено критични са планинските масиви Странджа-Сакар, Рило-Родопския масив, Средна
гора и южните части на Стара планина, където преобладават горски насаждения от първа и
втора степен на пожарна опасност (класификация съгласно националното законодателство)
и се създават предпоставки за възникване на големи горски пожари.
Предвид изменящите се климатични условия, които водят до продължителни сухи и
горещи периоди, се очаква възникването на пожари да зачести и да се проявява в райони,
които в исторически план не са били предразположени към тях.
Технологични опасности
Авария с последващо радиоактивно замърсяване от източници на територията
на страната
На територията на страната се намира една ядрена централа и едно хранилище за
радиоактивни отпадъци. До момента няма възникнали аварии, поради което не може да се
определи период на повторяемост на такива събития. Въпреки това съществува
потенциална опасност и риск от авария с последици за населението и околната среда.
Авария с последващо радиоактивно замърсяване от източници извън
територията на страната
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В зависимост от конкретните метеорологични условия е възможно, при авария в
атомна централа на територията на съседни страни (АЕЦ „Черна вода“, Румъния), да се
осъществи трансграничен пренос и радиоактивнo замърсяване на част от територията на
страната.
Промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни вещества
Промишлени аварии с отделяне на опасни химикали, възникване на пожари и/или
взривове могат да възникнат в предприятия от фармацевтичната, металургичната,
химическата, текстилната промишленост, както и в нефтопреработващи рафинерии и
петролни бази, в обекти за производство и съхранение на взривни вещества и материали, в
газопреносната мрежа и други продуктопроводи, изградени на територията на страната.
В изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и водите,
Министерство на околната среда и водите поддържа публичен регистър (https://publicseveso.moew.government.bg/enterprises) на предприятия с нисък и висок рисков потенциал
за възникване на голяма авария с опасни вещества (SEVESO обекти). Обектите са
класифицирани, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, в който е
транспонирана Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли
2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни
вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета.
Потенциалните последици от промишлени аварии, включват:
- човешки жертви, пострадали и засегнати хора;
- значителни материални и икономически щети, вследствие на взрив, пожар, или
изпускане на опасни вещества;
- замърсяване на околната среда (води, почви, въздух), включително водоизточници
за питейно-битови нужди;
- опасност от трансгранично замърсяване при авария в предприятие, разположено в
погранични райони, както и при разлив на нефтопродукти в териториалните води, по река
Дунав и други гранични реки и Черно море.
Транспортни инциденти
Възможните последици при сценарии на транспортни инциденти, включват:
- човешки жертви, пострадали и засегнати хора;
- значителни материални и икономически щети, вследствие на взрив, пожар, или
изпускане на опасни вещества;
- замърсяване на околната среда
водоизточници за питейно-битови нужди.

(води,

почви,

въздух),

включително

Инциденти с плавателни съдове
Речният и морският трафик в териториалните води на страната, в прилежащата зона
и в открито море, както и превозът на товари, в т.ч. опасни товари, са свързани с риск от
аварии или инциденти с плавателни съдове в открито море, на река и в крайбрежните
обекти, в следствие на сблъскване, потъване, засядане, пожар, наводнение, причиняване на
разлив и замърсяване на околната среда от плавателни съдове.
17/ 57

BG

2020
Транспортни инциденти в автомобилния транспорт

През територията на страната преминават пътища от Транс-европейската пътна
мрежа и магистрали. В съответствие с разпоредбите на Европейската спогодба за
международен превоз на опасни товари по шосе ADR по тях се превозват различни по
количества и вид химически вещества и смеси, пожароопасни и взривоопасни продукти.
При авария или пътно-транспортно произшествие при превоза на опасен товар е възможно
да се получи разлив и изпускане на опасни химикали или токсични продукти.
Транспортни инциденти в железопътния транспорт
По почти цялата железопътна инфраструктура в страната, се извършва превоз на
опасни товари. Безопасната експлоатация на железопътната система, контролът на
рисковете, свързани с нея, и мерките за контрол на риска се осъществяват от управителя на
железопътната инфраструктура и от железопътните предприятия чрез системите им за
управление на безопасността. В посочените системи се отчитат всички рискове,
включително и рисковете от природни бедствия.
Авиационни катастрофи
Авиационни катастрофи, могат да бъдат причинени от фактори, свързани с
летателната годност на въздухоплавателните средства, обучението на авиационния
персонал, аеронавигационното обслужване и управление на въздушното движение,
терористични актове, пренос по въздух на опасни товари и др.
При самолетни катастрофи с големи и средни въздухоплавателни средства се очаква
значителни на брой човешки жертви, а при най-лошите сценарии, както следва:
- авиационна катастрофа в гъсто населено място – жертви сред населението,
разрушения на сгради и инфраструктура;
- авиационна катастрофа в рискови промишлени обекти, в които се произвеждат,
съхраняват или употребяват опасни вещества и смеси (ядрени обекти,
нефтопреработвателни рафинерии, предприятия от фармацефтичната и химическата
промишленност и др.) – човешки жертви, значителни материални щети и икономически
загуби, включително замърсяване на околната среда при авария;
- авиационни катастрофи в хидро-структурни обекти, които могат да доведат до
наводнения (при скъсване на язовирни стени) и съответно човешки жертви, материални
щети и икономически загуби;
Обществени опасности, свързани със сигурността
Терористични актове
Потенциални обекти на терористични актове са публични личности, превозни
средства, обществени сгради, обществени прояви с масово събиране на хора, големи
търговски центрове, митинги, концерти на открито, зали за спортни прояви, обекти от
критичната инфраструктура на страната и др.
Обществената опасност от терористични актове и потенциалните последици могат
да включват:
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- смъртоносно въздействие върху големи групи от хора с цел постигане на наймного жертви;
- нарушаване на целостта или разрушаване на обекти от критичната
инфраструктура или обособени стратегически зони;
- проникване в компютърно управляеми мрежи от системи за управление на
ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др.) с цел нарушаване на
нормалния начин на функционирането им;
- нарушаване нормалното функциониране на обществото и икономиката.
Хибридни заплахи
С този термин се означават различни дейности, съчетаващи конвенционални и
неконвенционални методи, които държавни или недържавни субекти могат да използват по
координиран начин. Тези дейности могат да бъдат насочени не само за нанасяне на преки
щети в уязвими места, но също и за дестабилизиране на обществото и създаване на
неяснота, с цел възпрепятстване на процесите на вземане на решения.
Хибридните кампании са многоизмерни и могат да съчетават принудителни и
подривни мерки, използвайки както традиционни, така и нетрадиционни инструменти и
тактики (дипломатически, икономически, технологични и военни) за дестабилизация чрез
подкопаване на общественото доверие в правителствените институции и разклащане на
основните ценности на обществото. Трудни са за откриване и трудно се разбира кой стои
зад тях, като те могат да бъдат използвани както от държавни, така и от недържавни
субекти.
Хибридните кампании могат да изправят обществото и държавата пред сериозни
предизвикателства – от кибератаки, смущаващи икономиката и обществените услуги, през
целенасочени кампании за дезинформация до враждебни военни действия.
6. Картографиране на риска
Посочете дали са били изготвени карти на риска, показващи очакваното пространствено
разпределение на основните рискове, установени на етапите на определяне и анализ (В3, В4 и В5).
Ако отговорът е „да“, включете ги, ако е целесъобразно.

В съответствие с изискванията на Закона за водите и Методиката за оценка на
заплахата и риска от наводнения са изготвени карти на заплахата и риска от речни
наводнения.
Съгласно чл. 146е от Закона за водите, картите на заплахата от наводнения се
съставят за територии в районите със значителен потенциален риск от наводнения при
следните сценарии:
- наводнения с ниска вероятност за поява, при които вероятният период за повторно
настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими събития;
- наводнения със средна вероятност за поява, при които вероятният период за
повторно настъпване е по – голям или равен на 100 години.
- наводнения с висока вероятност за поява – това са наводнения, при които
вероятният период за повторно настъпване е по – голям или равен на 20 години.
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В картите на риска от наводнения се включва информация за оценката на
евентуалните неблагоприятни последици при различните сценарии за наводнения, както
следва:
- индикативен брой на евентуално засегнати жители;
- вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район;
- инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната
среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на
наводнение, и защитени зони;
- други значителни източници на замърсяване.
Картите на заплахата и риска от наводнения са част от плановете за управление на
риска от наводнения и са публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции:
1) Басейнова дирекция „Дунавски район“4
2) Басейнова дирекция „Черноморски район“5
3) Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“6
4) Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“7
По реда на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ,
оценка и картографиране на рисковете от бедствия, са изготвени:
1) карти на геоложкия риск8 (материалите са публикувани на интернет страницата
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството);
2) карта на риска от горски пожари9 (материалите са публикувани на страницата на
Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието, храните и
горите).
Картографирането на сеизмичния риск следва да се извърши в срок до 22 декември
2025 г., съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на Наредбата за условията, реда и органите за
извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия.
В Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република
България се препоръчва картата на сеизмичния риск да се изработва за основна
териториална единица – населено място, да бъде с висока степен на детайлност като се
включат всички елементи на риска.
Пилотен проект за тестване на методиката за анализ, оценка и картографиране на
сеизмичния риск е разработен за гр. Севлиево.

4

http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/karti-na-zaplahata-iriska-ot-navodneniia/
5
https://bsbd.org/bg/index_bg_1307410.html
6
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=576
7
https://wabd.bg/
8
http://gis.mrrb.government.bg/KGR/
9
http://www.iag.bg/data/docs/Ocenka_i_kartografirane_na_risk_ot_gorski_pozhari.pdf
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7. Мониторинг и преглед на оценката на риска
Опишете съществуващата система за мониторинг и преглед на оценката на риска, с която се
отчитат новите развития.

Съгласно Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ,
оценка и картографиране на рисковете от бедствия, оценката на рисковете от бедствия,
които подлежат на картографиране на национално ниво (сеизмичен риск; риск от
наводнение; риск от ядрена или радиационна авария; геоложки риск; риск от горски
пожари) се извършват от съответните компетентни органи на всеки 6 години, ако в
специален закон не е определен друг срок. По преценка на компетентния орган се
извършва преразглеждане на оценката:
- при настъпили промени, които могат да окажат съществено влияние върху риска;
- ако оценката е направена въз основа на данни и информация, станали невалидни
или неподходящи;
- ако негативните последици от възникнали бедствия са по-големи или различни по
вид от прогнозираните;
- при извлечени поуки от минали бедствия.
Оценката на заплахата и риска от наводнения се извършва в съответствие със
Закона за водите, като картите на районите под заплаха и в риск от наводнения са
изготвени в края на 2016 г. и се актуализират на всеки 6 години.
Преразглеждането или актуализирането на националния, областните и общинските
планове за защита при бедствия, респективно на оценката на риска (която се включва в тези
планове), може да се извърши по всяко време, като веднъж на пет години е задължително.
8. Съобщаване на резултатите от оценката на риска
Опишете процеса на съобщаване и разпространяване на резултатите от националната оценка
на риска. Опишете как резултатите от оценката на риска се споделят между лицата, които
определят политиките, публичните органи с различни видове отговорност, различните равнища
на управление и други съответни заинтересовани страни. Посочете дали и как широката
общественост се информира за резултатите от оценката на риска с цел хората да бъдат
осведомени за рисковете в своята държава или регион и/или да имат възможност да вземат
основани на факти решения, за да се предпазят.

Резултатите от оценките на риска и картите са публично достъпни и могат да се
намерят на интернет страниците на съответните компетентни институции, а също така
Министерството на вътрешните работи на страницата на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ е публикувало връзки към интернет страниците, на
които са достъпни материалите.
Относно оценките на риска на областно и общинско ниво, съгласно разпоредбите
на Закона за защита при бедствия, плановете за защита при бедствия се публикуват на
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интернет страниците на съответната областна или общинска администрация. Оценките на
риска са задължителна част от тези планове.
В секторното законодателство са регламентирани изисквания и процедури за
съгласуване с компетентните органи, заинтересованите страни и обществеността на
материали, свързани с оценката на конкретни рискове, включително и провеждането на
обществено обсъждане.
Незадължително: Добри практики
Посочете актуални добри практики, свързани с въпроси 1—8
Част II. Оценка на способността за управление на риска
9. Законодателна, процедурна и/или институционална рамка
Опишете действащата рамка за процеса(ите) за оценка на способността за управление на
риска. Посочете дали тя се основава на правен акт, стратегически план, план за изпълнение или
други процедурни рамки.
Ако е целесъобразно : Посочете колко често се оценява способността за управление на риска.
Посочете дали оценката(ите) на способността за управление на риска се използва(т) за целите
на вземане на решения.

Законът за защита при бедствия е основният документ, който определя рамката за
управление на риска от бедствия и съдържа разпоредби относно намаляване на риска от
бедствия, готовност, реагиране, финансова и техническа помощ, като ясно определя ролите
и отговорностите на съответните органи на национално, областно и общинско ниво.
Способността за управление на риска (за предотвратяване, готовност и реагиране
при бедствия) се отчита в процеса на планиране управлението на риска от бедствия (при
изготвяне на плановете за защита при бедствия по чл. 9 от Закона за защита при бедствия
и програмите за намаляване на риска от бедствия на национално, областно и общинско
ниво) и прилагането на мерките за превенция, готовност и реагиране. Няма правен акт,
който да определя процедура или изискване за изготвяне на отделен документ/оценка на
способността за управление на риска.
Защитата при бедствия, съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия,
се извършва на национално, областно и общинско ниво и се осъществява чрез:
- провеждане на превантивна дейност;
- провеждане на дейности за готовност и реагиране при бедствия;
- подпомагане и възстановяване;
- ресурсно осигуряване;
- предоставяне и приемане на помощи.
Законът за защита при бедствия осигурява основа за:

22/ 57

BG

2020

- силно институционално начало на управлението на риска от бедствия на
национално, областно и общинско ниво, като се създават Съвети за намаляване на риска от
бедствия на трите нива, които изпълняват и ролята на платформи за намаляване на риска от
бедствия. В състава на съветите участват представители на териториалните органи на
изпълнителната власт, на службите за спешно реагиране, на доставчици на основни
стоки/услуги и други заинтересовани страни, имащи отношение към намаляването на риска
от бедствия. Членовете на съответните съвети на национално, областно и общинско ниво,
съвместно планират мерки за намаляването на риска от бедствия и защитата при бедствия;
- координация на планирането на намаляването на риска от бедствия на национално,
областно и общинско ниво;
- единен подход за разработване на плановете за защитата при бедствия и програмите
за намаляване на риска от бедствия чрез даване на указания от Съвета за намаляване на
риска от бедствия към Министерския съвет;
- подобряване на механизма за финансиране на превантивните дейности и дейности
по подготовка за реагиране.
Законът за защита при бедствия в значителна степен е съобразен с приоритетите
за действие на Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030, Плана за
действие на ЕС относно Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030
(SWD (2016) 205 final/2), както и препоръките от партньорската проверка, проведена през
2015 г.
Други нормативни актове имащи ключово значение в управлението на риска от
природни и произтичащи от човешката дейност опасности в различни аспекти са: Закон за
устройство на територията, Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Закон за
безопасното използване на ядрената енергия, Закон за здравето, Закон за ограничаване
изменението на климата, Закон за регионалното развитие, Закон за горите и др.
Стратегически документи
Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия за периода 2018
–2030 г. е водещия политически документ по отношение на управлението на риска от
бедствия. Стратегията е приета с Решение на Министерския съвет през юли 2018 г. и същата
е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за защита при бедствия. Документът
цели да установи стратегическите приоритети за намаляване на риска от бедствия и да
подпомогне тяхното приложение на национално, областно и общинско нива.
Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г., приета
с Решение № 865 от 26 ноември 2020 г. на Министерски съвет на Република България.
Новата програма се очаква да подпомогне изпълнението на Националната стратегия за
намаляване на риска от бедствия 2018 –2030 г., отчитайки необходимостта планираните
дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички
сектори и опасности. Националната програма ще спомогне за систематизиране на подхода
за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови,
повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след
бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“.
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Програмата взема предвид Националния план за защита при бедствия, приетата през
2019 г. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие,
както и съпътстващите ги секторни оценки, следвайки международния подход за
осигуряване на съгласуваност на политиките за намаляване на риска от бедствия, за
адаптиране към промените в климата и за устойчиво развитие.
Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия,
пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012–2020 г.,
разработена съгласно разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи и
Закона за защита при бедствия. Стратегията има за цел постигане на ефективна намеса при
възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации и осигуряване на активното
участие на хората при защитата на техния живот, здраве и имущество и опазването на
околната среда. Стратегията отчита ниското ниво на доброволчески дейности и предлага
мерки за осигуряване на финансиране за формированията, подобряване на нивото на
обучение и повишаване на обществената осведоменост относно необходимостта от
доброволни действия и организации.
Предстои разработването на нова стратегия.
Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на
територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и
Черноморското крайбрежие за периода 2015–2020 г. Програмата има за цел
предотвратяването и намаляването на заплахата от ерозивни свлачища, ограничаването и
бързото отстраняване на последиците от тези процеси, както и защитата на населението,
материалните активи и околната среда от техните въздействия. Програмата съдържа
подробен анализ на свлачищата, ерозията и абразията в страната до април 2014 г. и
планирани конкретни мерки за периода до 2020 г. Критериите за избор на целеви свлачища
за прилагане на мерки са разработени въз основа на анализ за диференциране на фактори
на тежест, включително оценка на въздействията върху инфраструктура, човешко здраве и
др. Включено е кратко-, средно- и дългосрочно планиране на мерките, като за изпълнение
на програмата е изготвен прецизен план, включващ конкретни цели, срокове, отговорни
институции, разходи и източници на финансиране.
Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България
за периода 2013-2020 г. (НСРГСРБ 2013-2020), приета с Протокол № 48.1 на Министерски
съвет от 27.11.2013 г. Тази стратегия е основният документ, който определя стратегическата
рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на
горския сектор. Във връзка с това е разработен Стратегически план за развитие на горския
сектор в Република България 2014-2023 г., в изпълнение на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за
горите с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския социален фонд. Мисията на Стратегическия план за
развитие на горския сектор е да определи конкретните действия за изпълнение на
стратегическите цели, приоритетите и мерките, заложени в НСРГСРБ 2013-2020. За
постигане на заложените цели в НСРГСРБ 2013-2020, Стратегическият план за развитие на
горския сектор идентифицира оперативни цели и дейности, групирани в съответствие със
заложените в стратегията цели, приоритети и мерки. В допълнение планът включва оценка
на нужните ресурси, очакваните резултати, отговорните и ангажирани институции,
комуникационна и медийна политика и индикатори и правила за извършване на мониторинг
на изпълнението.
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Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за
действие до 2030 г., приети с Решение № 621 от 25 октомври 2019 г. на Министерски съвет
на Република България. Стратегията определя рамка за действия за адаптиране към
изменението на климата и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и
потвърждава необходимостта от действия за адаптиране към климата както за цялата
икономика, така и на ниво сектори. Същевременно се подчертават и последиците от липсата
на действие.
Планове за управление на риска от наводнения за периода от 2016 г. до 2021 г.
През декември 2016 г. за четирите района за басейново управление в страната са одобрени
от Министерския съвет планове за управление на риска от наводнения с програми от мерки
към тях за предотвратяване или намаляване на риска от наводнения.
В процес на подготовка са новите планове за управление на риска от наводнения
след 2021 г.
Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. В
изпълнение на стратегията през 2018 г. от Министерство на образованието и науката са
разработени национални научни програми в приоритетни области (РМС № 577/17.08.2018
г.). Програмите имат за цел да създадат условия за търсене и намиране на решения на
актуални и значими обществени предизвикателства, свързани с екологични, технологични,
културно-исторически, етични, здравни, икономически и други въпроси, включително и
такива имащи отношение към управлението на риска от бедствия (Национална научна
програма за опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления
и природни бедствия).
10. Роли и отговорности на компетентните органи
Опишете ролята и отговорностите на компетентните органи на национално или поднационално
равнище (според случая), като се направи разграничение между оценката на риска, превенцията,
готовността и реакцията и се постави акцент върху управлението на установените основни
рискове.
Опишете как се гарантира хоризонталната координация (междусекторният подход) между
тези компетентни органи, като акцентирате върху управлението на установените основни
рискове.

В Закона за защита при бедствия са определени компетентните органи и техните
функции по управлението на риска от бедствия във всичките му фази – превенция,
готовност, реагиране и възстановяване. Законът регламентира ролите и отговорностите
по защитата при бедствия и гарантира координацията между компетентните органи.
Управлението на риска се осъществява на национално, областно и общинско ниво,
като структурата е децентрализирана.
На национално ниво държавната политика в областта на защитата при бедствия се
формира и осъществява от Министерски съвет на Република България, който:
1. осъществява общото ръководство на защитата при бедствия;
2. приема Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия;

25/ 57

BG

2020

3. приема Национална програма за намаляване на риска от бедствия и годишни
планове за изпълнение на програмата;
4. приема Национален план за защита при бедствия;
5. въвежда Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и определя с наредба
условията и реда за функционирането ѝ.
6. планира финансови средства за защита при бедствия.
За подпомагане изпълнението на дейностите по защита при бедствия към
Министерския съвет е създаден Съвет за намаляване на риска от бедствия (Съвета).
Съветът е постоянно действащ орган на Министерския съвет за осигуряване на
координация и сътрудничество при провеждането на държавната политика в областта на
защитата при бедствия.
Съветът изпълнява функциите на национална платформа за намаляване на риска от
бедствия в изпълнение на Рамката за действие от Хього 2005 - 2015 и Рамката за
намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015 – 2030.
Съветът се председателства от министъра на вътрешните работи и се представлява
от него. В състава на Съвета участват представители на ръководствата на министерствата,
ведомствата, Българската академия на науките, висши училища, научно-изследователски
институти, Националното сдружение на общините в Република България, Българския
Червен кръст и юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел,
имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. Координацията на дейностите
на Съвета се осъществява от Министерството на вътрешните работи.
Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет:
1. разработва и предлага на Министерския съвет Националната стратегия за
намаляване на риска от бедствия;
2. разработва и предлага на Министерския съвет Национална програма за
намаляване на риска от бедствия и годишни планове за нейното изпълнение;
3. разработва и предлага на Министерския съвет Национален план за защита при
бедствия;
4. преразглежда и актуализира планиращите документи по т. 1 - 3;
5. подпомага разработването и прилагането на закони и подзаконови нормативни
актове, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия; предлага изготвянето
и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с провеждането на
държавната политика за намаляване на риска от бедствия;
6. координира изпълнението на планиращите документи по т. 1 - 3;
7. подпомага формирането и изпълнението на секторните политики, имащи
отношение към намаляването на риска от бедствия;
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8. прави преглед и изготвя годишен доклад до Министерския съвет за състоянието
на защитата при бедствия;
9. осъществява комуникация със Секретариата на Международната стратегия за
намаляване на бедствията на Организацията на обединените нации (United Nations
International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR);
10. разработва насоки, свързани със защитата при бедствия.
Всички областни планове за защита при бедствия (по чл. 9 от Закона за защита при
бедствия) се съгласуват с Председателя на Съвета.
За подпомагане изпълнението на функциите към Съвета е създадена постоянна
Национална координационна група, която включва заемащи ръководна длъжност
представители на министерствата, ведомствата, Българската академия на науките, висши
училища, научноизследователски институти, Националното сдружение на общините в
Република България и юридически лица, включително представители на юридически
лица с нестопанска цел, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
Министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията в
рамките на своята компетентност:
- подпомагат разработването и изпълняват Националната стратегия за намаляване
на риска от бедствия;
- подпомагат разработването и изпълняват Националната програма за намаляване
на риска от бедствия и годишните планове;
- подпомагат разработването на Националния план за защита при бедствия,
планират и осигуряват неговото изпълнение;
- осъществяват контрол за изпълнението на мерките по защитата при бедствия в
съответствие с делегираните им от законите правомощия;
- предприемат мерки за намаляване на риска от бедствия в рамките на своята
компетентност;
- осигуряват способностите за реагиране при бедствия на съответното ведомство и
за изпълнението на горепосочените дейности.
Оценка на риска
В Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и
картографиране на рисковете от бедствия, на национално ниво са определени
компетентните органи, които организират и координират извършването на оценката и
картографирането на риска от наводнения, геоложкия риск, сеизмичния риск, риска от
горски пожари и риска от ядрена и радиационна авария. Тези органи са:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството - за сеизмичния риск и
за геоложкия риск;
- министърът на околната среда и водите чрез директорите на басейнови дирекции за риска от наводнение;
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- председателят на Агенцията за ядрено регулиране - за риска от ядрена и
радиационна авария;
- министърът на земеделието и храните - за риска от горски пожари.
С изключение на посочените по-горе рискове на национално ниво, за останалите
рискове от бедствия идентифицирани в Националния план за защита при бедствия, няма
определени конкретни органи или институции за извършване на оценка на риска.
Изготвянето на Националния план за защита при бедствия е задължение на Съвета за
намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, в състава на който участват
представители на ръководствата на министерствата, ведомствата, Българската академия на
науките, висши училища, научно-изследователски институти, Националното сдружение на
общините в Република България, Българския Червен кръст и юридически лица,
включително юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към намаляването на
риска от бедствия. Координацията на дейностите на съвета се осъществява от
Министерството на вътрешните работи.
На областно и общинско ниво, в изпълнение на Закона за защита при бедствия, са
създадени съответно областни и общински Съвети за намаляване на риска от бедствия, в
които участват териториалните органи на изпълнителната власт, в партньорство със
службите за спешно реагиране, доставчиците на основни стоки/услуги и други
заинтересовани страни, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
Членовете на тези съвети, планират защитата при бедствия съответно на областно и
общинско ниво, като имат задължението да изготвят съответните областни и общински
планове за защита при бедствия. Тези планове включват задължителна оценка на рисковете
от бедствия за територия за която се изготвят. Координацията по разработването на
плановете за защита при бедствия на областно и общинско ниво се осъществява съответно
от областните управители и кметовете на общини, които са председатели на съответните
областни и общински съвети за намаляване на риска от бедствия.
Планиране на управлението на риска
Съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия, планирането на
управлението на риска от бедствия се осъществява на национално, областно и общинско
ниво, като подходът е насочен към управление на всички рискове.
На национално ниво планирането се осъществява от Съвета за намаляване на риска
от бедствия към Министерския съвет и включва разработването на Национална стратегия
за намаляване на риска от бедствия, Национален план за защита при бедствия, Национална
програма за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за изпълнение на
програмата. Координацията по разработване на планиращите документи се осъществява от
Министерството на вътрешните работи. В процеса по планиране на дейностите участват
представители на различните министерства, ведомства и организации.
Планирането на управлението на риска на областно ниво се осъществява от
областните съвети за намаляване на риска от бедствия и включва разработването на
областните планове за защита при бедствия, областните програми за намаляване на риска
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от бедствия и годишните планове за изпълнение на програмите. Координацията по
разработване на планиращите документи се осъществява от областния управител, като в
процеса участват представители на териториалните органи на изпълнителната власт, на
службите за спешно реагиране, на доставчици на основни стоки/услуги и други
заинтересовани страни, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
Планирането на управлението на риска на общинско ниво се осъществява от
общинските съвети за намаляване на риска от бедствия и включва разработването на
общинските планове за защита при бедствия, общинските програми за намаляване на риска
от бедствия и годишните планове за изпълнение на програмите. Координацията по
разработване на планиращите документи се осъществява от кмета на общината, като в
процеса участват представители на териториалните органи на изпълнителната власт, на
службите за спешно реагиране, на доставчици на основни стоки/услуги и други
заинтересовани страни, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
Законът за защита при бедствия дава рамката и делегира правомощия за създаване
на организация, но не определя конкретни роли, функции и отговорности за всяка от
различните заинтересовани страни, участващи в процеса на планиране на управлението на
риска, както на национално, така и на областно и общинско ниво.
За разлика от законодателството в областта на защитата при бедствия, в секторното
законодателство по отношение на планирането на управлението на конкретни рискове има
по-ясно определени роли, функции и отговорности. Например по отношение на
планирането на управлението на риска от наводнения, на риска от горски пожари и
геоложкия риск.
Прилагане на мерки за превенция на риска и за готовност за посрещането му
Органите на изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци
организират защита при бедствия в изпълнение на възложените им функции със Закона за
защита при бедствия и с другите нормативни актове, регламентиращи тяхната дейност.
В Закона за защита при бедствия са регламентирани задължения на министрите и
органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията в рамките на своята компетентност
да предприемат мерки за намаляване на риска от бедствия.
Областните управители и кметовете на общини организират и контролират
изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от
бедствия, организират и ръководят защитата при бедствия съответно на областно и
общинско ниво.
За повишаване нивото на готовност за посрещане на бедствия, в Закона за
защита при бедствия е регламентирано задължително провеждане на обучение и
тренировки. Всяка държавна институция е длъжна да провежда обучение на служителите
си.
Ежегодно се планират и провеждат съвместни тренировки и учения на частите на
единната спасителна система, както на национално, така и на областно и общинско ниво.
29/ 57

BG

2020

Целта на тренировките е установяване състоянието на комуникационноинформационната система и готовността на екипите за реагиране при бедствия.
Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и
координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на
изпълнителната власт за реагиране при бедствия.
Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на вътрешните
работи, областния управител или на кмета на общината.
Два пъти годишно се провеждат и тренировки на национално ниво за проверка на
състоянието и готовността на Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване, която включва и локалните системи за оповестяване, изградени в обекти в
които се осъществява дейност, която представлява опасност за възникване на бедствие.
Реагиране при бедствия
Дейностите по реагиране в случай на опасност или възникване на бедствие се
изпълняват от съставните части на Единната спасителна система (ЕСС).
Единната спасителна система, съгласно Закона за защита при бедствия, включва
структури на:
- министерства и ведомства;
- общини;
- търговски дружества и еднолични търговци;
- центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения;
-юридически лица с нестопанска цел, включително доброволни формирования;
- въоръжените сили.
Основни съставни части на ЕСС са Главна дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" към Министерството на вътрешните работи (МВР), областните
дирекции на МВР, Българския Червен кръст и центровете за спешна медицинска помощ.
Структурата им се изгражда на територията на цялата страна в съответствие с
административно-териториалното деление.
Основните съставни части на ЕСС осигуряват непрекъсната готовност за приемане
на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.
В зависимост от мащаба на застрашената/засегнатата територия, в случай на
опасност от възникване на бедствие или на възникнало бедствие се въвеждат в изпълнение
плановете за защита при бедствия на съответното ниво – общинско, областно и
национално. За изпълнението на всеки от тези планове се създава щаб, съответно със
заповед на кмета на община, на областния управител и на министър-председателя. Щабът
за изпълнение на съответния план за защита при бедствия извършва анализ и оценка на
обстановката при бедствие; взема решения за необходимия обем и ресурсно осигуряване
на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване,
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ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на
засегнатото население; осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за
овладяване на бедствието; информира чрез медиите населението за развитието на
бедствието, за предприеманите действия за неговото ограничаване и овладяване и за
необходимите предпазни мерки и действия.
На национално ниво Националният щаб организира и координира дейностите по
реагиране на министрите, ръководителите на ведомствата, областните управители,
кметовете на общини, на юридическите лица и едноличните търговци, на които са
възложени функции по защитата при бедствия.
Координацията на съставните части на ЕСС се осъществява чрез националния и
областните оперативни центрове на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" към МВР, които:
1. приемат и оценяват информация за възникнали бедствия;
2. уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и
координират по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури;
3. извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, съставните части на единната спасителна система и населението при бедствия;
4. по искане на ръководителя на операциите организират включване на
предвидените в плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна
система, както и на допълнителни сили и средства.
11. Роля на съответните заинтересовани страни
Посочете дали съответните заинтересовани страни са информирани за процеса(ите) за
управление на риска от бедствия за установените основни рискове и дали участват в тези
процеси. Ако това е така, опишете как.

Заинтересованите страни са информирани за процеса на управление на риска от
бедствия за установените основни рискове и участват в тези процеси (вж. състав и
функции на съветите за намаляване на риска от бедствия, посочени в информацията по
т.2, Част I и т. 10 Част II).
12. Процедури и мерки на национално, поднационално и местно равнище
Опишете въведените процедури за осигуряване на вертикално сътрудничество между
националните, поднационалните и местните органи, участващи в процеса(ите) за управление на
риска от бедствия за установените основни рискове.

Вертикално сътрудничество между националните и поднационалните органи,
участващи в процеса на управление на риска от бедствия за установените основни рискове
се обезпечава чрез процедурите и изискванията, свързани с разработване на планиращите
документи в областта на управлението на риска от бедствия на национално, областно и
общинско ниво:
- Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.;
- Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.;
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- Годишни планове за изпълнение на Националната програма за намаляване на
риска от бедствия;
- Секторни и регионални програми, свързани с намаляване на риска от бедствия;
- Областни програми за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за
тяхното изпълнение;
- Общински програми за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за
тяхното изпълнение;
- Национален план за защита при бедствия;
- Областни планове за защита при бедствия;
- Общински планове за защита при бедствия.;
- Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита
при бедствия;
- Указания за разработването и изпълнението на областни и общински програми за
намаляване на риска от бедствия.
Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. определя
стратегическите цели за намаляване на риска от бедствия, набелязване на мерки за
постигане на зададените цели и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението.
Срокът за изпълнение на Стратегията е не по-малък от 10 години.
Националната програма за намаляване на риска от бедствия се разработва за
изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, със
срок на действие 5 години. Програмата съдържа оперативните цели и дейности за тяхното
реализиране. Предстои изготвяне на годишен план за 2021 г. за изпълнение на НПНРБ.
Съгласно Закона за защита при бедствия, планът задължително съдържа оперативни цели;
дейности; бюджет; срок за реализация; очаквани резултати; индикатори за изпълнение и
отговорни институции.
Областните програми за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. се
разработват за изпълнение на целите на Националната програма за намаляване на риска от
бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с областния план за защита
при бедствия.
Общинските програми за намаляване на риска от бедствия се разработват за
изпълнение на целите на областната програма за намаляване на риска от бедствия и във
връзка с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита при бедствия.
За изпълнение на националната, областната и общинската програми за намаляване
на риска от бедствия се изготвят и изпълняват годишни планове.
Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет:
- координира изпълнението, преразглежда и актуализира Националната стратегия
за намаляване на риска от бедствия; Националната програма за намаляване на риска от
бедствия и годишните планове; Националния план за защита при бедствия;
- прави преглед и изготвя годишен доклад до Министерския съвет за състоянието
на защитата при бедствия.
32/ 57

BG

2020

Също така областните планове за защита при бедствия (по чл. 9 от Закона за защита
при бедствия) задължително подлежат на съгласуване от Председателя на Съвета за
намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, което осигурява вертикално
сътрудничество между националните, поднационалните органи по отношение на
планирането на защитата при бедствия.
Областните съвети за намаляване на риска от бедствия:
- разработват и координират изпълнението на областните програми за намаляване
на риска от бедствия;
- координират дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване
на риска от бедствия;
- разработват, преразглеждат и актуализират съответните областни планове за
защита при бедствия;
- съгласуват общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
- съгласуват общинските планове за защита при бедствия;
- правят преглед и изготвят годишни доклади за състоянието на защитата при
бедствия на територията на съответната област, като тези доклади се предоставят на
Съвета за намаляване на риска от бедтвия към Министерския съвет.
Общинските съвети за намаляване на риска от бедствия:
- разработват и координират дейностите по изпълнението на общинската програма
за намаляване на риска от бедствия;
- разработват, преразглеждат и актуализират съответните общински планове за
защита при бедствия;
- правят преглед и изготвят годишни доклади за състоянието на защитата при
бедствия на територията на съответната община, като тези доклади се предоставят на
съотвтения областен Съвет за намаляване на риска от бедтвия.
Характеристиките на различните рискове изискват планиране и изпълнение на
мерки в различни аспекти за ограничаване на тяхното вредно въздействие. За някои
рискове мерките следва да се фокусират повече върху превенцията, при други върху
готовността. Разпоредбите на Закона за защита при бедствия са насочени към управление
на всички рискове. В планирането на управлението на риска от бедствия, законът изисква
включване на всички министерства, ведомства, институции, местни власти и други
заинтересовани страни, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия,
включително частния сектор. В рамките на предоставената компетентност, задължение за
прилагане на мерките за превенция на риска и за готовност за посрещането му имат всички
органи на изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци, в
изпълнение на възложените им функции със Закона за защита при бедствия и с другите
нормативни актове, регламентиращи тяхната дейност.
В други закони (например Законът за устройство на територията, Законът за
водите, Законът за опазване на околната среда, Законът за безопасното използване на
ядрената енергия, Законът за горите, Законът за регионалното развитие) са въведени
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изисквания и се прилагат разпоредби, свързани с управлението на риска по отношение на
отделни аспекти или специфични рискове.
Планирането на управлението на риска от наводнения се извършва по реда на
Закона за водите, като се разработват планове за управление на риска от наводнения за
всеки от четирите района за басейново управление в Република България (Дунавски район,
Черноморски район, Източнобеломорски район и Западнобеломорски район).
Задължението за изготвяне на тези планове е на басейновите дирекции към
Министерството на околната среда и водите. Плановете включват: определяне на райони
със значителен потенциален риска от наводнения (РЗПРН), след направена предварителна
оценка на риска; оценка на заплахата и риска от наводнения в определените РЗПРН, цели
за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото
здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и
стопанската дейност; мерки за постигане на целите; описание на изпълнението на плана описание на приоритетите и начина за наблюдение на напредъка по изпълнението на
плана, резюме на обществената информация и предприети мерки и/или действия за
консултация, списък на компетентните органи и когато е целесъобразно, описание на
процеса на съгласуване в съответния международен район, както и процеса на съгласуване
с плана за управление на речните басейни.
Плановете за управление на риска от наводнения разглеждат всички аспекти на
управлението на риска, като се съсредоточават върху: предотвратяване, защита,
подготвеност, включително подобряване на прогнозите за наводнения; изграждане на
системи за ранно предупреждение.
За всеки район за басейново управление или за част от международен район за
басейново управление се съставя план за управление на риска от наводнения.
Плановете за управление на риска от наводнения се преразглеждат и актуализират
до края на 2021 г. и на всеки 6 години след това.
В Закона за устройство на територията по отношение на устройственото
планиране са регламентирани изисквания относно разработването на общи и подробни
устройствени планове за територията на: община, която обхваща всички населени места в
общината и техните землища; част от община; населени места и землищата им, както и на
селищните образувания. Предвижданията на подробните планове са задължителни за
инвестиционното проектиране. При разработването на общите и подробните планове за
устройството на територията, във връзка с управлението на рисковете от бедствия, законът
изисква с тези планове да се определят и застрашените от бедствия територии, квартали и
поземлени имоти, определени съобразно картите, изготвени по реда на Наредбата за
условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на
рисковете от бедствия и общинските планове за защита при бедствия по чл. 9, ал. 1 от
Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на
устройство и защита.
Съгласно Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба ежегодно се
разработват планове за дейностите по опазване на горските територии от пожари.
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13. Процедури и мерки на трансгранично, междурегионално и международно равнище
Опишете установените процедури, с които се осигурява сътрудничество на трансгранично,
междурегионално и международно равнище при управлението на риска от бедствия по
отношение на установените основни рискове. Опишете съществуващите мерки, с които се
гарантира управлението на риска от бедствия за установените основни рискове.
Ако е целесъобразно : Посочете дали политиките за управление на риска от бедствия са
съобразени с международни ангажименти, като например Рамковата програма от Сендай за
намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г. и целите за устойчиво развитие от
Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Провежданата политика за управление на риска от бедствия се основава на водещи
принципи от Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030 г.
(сътрудничество, споделена отговорност, съгласуваност на секторните политики,
ангажиране на всички от обществото, както и ангажираност на всички държавни
институции). Законът за защита при бедствия в значителна степен е съобразен с
приоритетите за действие на Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 20152030 г., Плана за действие на ЕС относно Рамката за намаляване на риска от бедствия от
Сендай 2015-2030 г., както и препоръките от партньорската проверка, проведена през 2015
г.
Националното законодателство е хармонизирано с европейското и страната
прилага установените европейски добри практики. Въведени са изискванията на
Директива 2014/87/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената
безопасност на ядрените инсталации, Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември
2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите,
произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, Директива 2000/60/EО за установяване
на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива
2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, Директива
2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни
вещества, Директива 2008/114/ЕО на Съвета относно установяването и означаването на
европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на
тяхната защита, както и на редица други европейски документи, имащи отношение към
управление на рисковете от бедствия, включително рисковете за здравето, болести по
животните, изменението на климата.
Споразумението между ЕВРАТОМ и страните не членуващи в Европейския съюз
за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (ECURIE) е подписано
от Република България през 2003 г. и ратифицирано със закон през 2005 г. В изпълнение
на Споразумението, Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) се определя
за централен орган и пункт за връзка по Споразумението.
Република България е страна-членка по Конвенцията за ядрена безопасност,
Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, Конвенцията за помощ в
случай на ядрена авария и радиационна аварийна обстановка, Единната конвенция за
безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на
радиоактивни отпадъци, Конвенцията за физическа защита на ядрения материал и
Допълнителния протокол към Споразумението по гаранциите към договора за
неразпространение на ядрените оръжия.
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Република България има сключени междуправителствени споразумения за
сътрудничество в областта на ядрената безопасност и обмен на информация при авария с
Гърция, Румъния, Турция и Украйна. През 2018 г. България подписа
междуправителствено споразумение и с Република Сърбия.
Споразумения за уведомяване и обмен на информация при ядрена или
радиационна авария са сключени между Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и
ядрените регулатори на Гърция, Македония, Румъния, Русия и Украйна.
От 2018 г. Република България е член на мрежата за оказване на помощ при ядрена
или радиационна авария RANET, създадена от Международната агенция за атомна
енергия (МААЕ).
Република България участва в системата за бързо предупреждение за храни и
фуражи на Европейския съюз / Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)/. Участието
в системата включва структури на Министерство на земеделието, храните и горите
(МЗХГ), Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), Национален център по
радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Национален център за опазване на
общественото здраве (НЦООЗ). В МЗХГ функционира национално звено за контакт на
Република България по системата. Дейността на националното звено за контакт се
подпомага от звено в БАБХ, както и звено в МЗ.
Системата Trade Control and Expert System (TRACES), в която са свързани всички
гранични инспекционни пунктове на Европейския съюз е интегрирана в системата
RASFF.
Международното сътрудничество в областта на управлението на риска от бедствия
Република България осъществява както чрез участие в дейностите по Механизма за
гражданска защита на Съюза, така и на база двустранни споразумения за сътрудничество,
сключени със съседните и други държави.
Националният оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението” – МВР, е национална точка за контакт с Координационния център
за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) на Европейската комисия,
Евроатлантическия координационен център за реакция при бедствия на НАТО (EADRCC)
и точките за контакт на съседните страни. Чрез Националния оперативен център се
осъществява координацията на дейностите по предоставяне и получаване на помощ в
случай на бедствие.
По програмите за трансгранично сътрудничество между Република България и
Република Сърбия, Република Турция, Република Гърция и Република Румъния са
финансирани и изпълнявани проекти насочени към смекчаването на последиците от
природни и предизвикани от човека бедствия. Предотвратяването и смекчаването на
последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия е една от специфичните
цели на програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г., което
задълбочава сътрудничеството със съседните страни в областта на управление на
рисковете от бедствия с трансгранично измерение.
Реализирани проекти и проекти в процес на изпълнение по програмите за
трансгранично сътрудничество (ТГС):
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Проект „Съвместно управление на риска в трансграничния регион на река
Дунав” по Програмата за ТГС България – Румъния 2007-2013 г. Партньори Главен
инспекторат за извънредни ситуации към Министерство на администрацията и
вътрешните работи (Румъния) и ГДПБЗН – МВР (България).
Дейности по проекта: доставка на специализирано оборудване; провеждането на
съвместни учения (щабно и полево), семинари, работни срещи, обучение на обучители и
др. Разработени съвместни процедури/ методологии за мониторинг, както и Стандартни
оперативни процедури (СОП) за намеса при различни видове извънредни ситуации –
съвместна процедура за комуникация, съвместна процедура за намеса; план за действие;
съвместна процедура за осигуряване на логистика; съвместна процедура за мониторинг и
уведомяване; съвместна процедура за информиране на населението; съвместна процедура
за пресичане на границата.
Проект „Трансгранично сътрудничество при промишлени аварии“ (CBCAID)
по ИПП Програмата за ТГС България- Турция 2007-2013 г. Партньори: Дирекция за
управление на бедствия и извънредни ситуации (Къркларели, Турция) и ГДПБЗН – МВР
(България).
Дейности по проекта: доставка на специализирани автомобили; съвместно
обучение на турските и българските спасителни екипи; предварително проучване с цел
анализ на риска на местната промишленост; съвместно учение с турските спасителни
екипи.
Проект № CB007.1.31.189 „Повишаване капацитета за управление на риска
при големи горски пожари в трансграничния регион – координация, обучение,
наблюдение, иновативни методи и технологии“ по ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП Програмата
за България – Сърбия 2014-2020 г. Партньори: Сектор за извънредни ситуации към МВР
(Сърбия) и ГДПБЗН-МВР(България).
Дейности по проекта: създаване на тренировъчен център за гасене на горски
пожари, включващ 6 различни полигона; разработена обучителна програма за гасене на
горски пожари; доставка на специализирано оборудване; разработена съвместна
оперативна процедури за гарантиране на навременни и координирани действия на
партньорите в случай на горски пожар в трансграничния регион; разработен План за
съвместни действия на управленския и оперативния състав в трансграничния регион на
Монтана и Пирот; проведени учения на управленския и оперативния състав и полево
учение.
Проект № CB007.1.31.247 „Съвместни действия при извънредни ситуации в
транс-граничния регион на Сърбия – България“ по ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП Програмата
за България – Сърбия 2014-2020 г. Партньори: Сектор за извънредни ситуации към
МВР(Сърбия) и ГДПБЗН-МВР(България).
Дейности по проекта: разработена обучителна програма за спасяване и управление
при наводнения; доставка на специализирано оборудване; разработена съвместна
оперативна процедури за гарантиране на навременни и координирани действия на
партньорите в случай на наводнения в трансграничния регион; разработен План за
съвместни действия на управленския и оперативния състав в трансграничния регион;
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проведени учения на управленския и оперативния състав и полево учение; семинар за
местните власти за осигуряване на координирана реакция и управление при наводнения.
Проект № CB007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция
и управление на горски пожари“ по ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП Програмата за България –
Сърбия 2014-2020 г.
Дейности по проекта: обособяване на резервен оперативен център; проведено
обучение на професионалисти в резервния НОЦ от българска и сръбска страна.
Проект № CB005.1.11.005 „Повишаване на оперативния капацитет при
горски пожари и подобряване превенцията от бедствия” по Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция“ 2014 – 2020 г.
Партньори: Община Одрин (Турция) и ГДПБЗН-МВР (България).
Дейности по проекта: изграден учебен кабинет за работа с деца в гр. Хасково;
разработен Наръчник по пожарна безопасност и защита на населението с общи методи за
подготовка на младежите за правилна реакция в случай на различни бедствия; проведено
обучение на 200 деца от двете страни на границата за повишаване на способностите им за
самозащита, превенция и реакция при горски пожари и други бедствия; доставено
оборудване за борба с горските пожари.
Проект № CB005.1.11.006 „Интелигентно стратегическо транснационално
развитие за реакция в случай на мащабни природни и причинени от човека
опасности и бедствия - ISeC” по Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция“ 2014 – 2020 г. Партньори: Дирекция за
управление на бедствия и извънредни ситуации (Къркларели, Турция) и ГДПБЗНМВР(България).
Дейности по проекта: доставка на специализирано оборудване; разработени
стандартни оперативни процедури за реакция в случай на мащабни природни и причинени
от човека опасности и бедствия и план за интервенция.
Проект № CB005.1.11.007 „Трансгранично сътрудничество в подготовката и
реакцията при наводнения” по Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция“ 2014 – 2020 г. Партньори: Регионалната дирекция
за управление при бедствия и извънредни ситуации (Одрин, Турция) и ГДПБЗНМВР(България).
Дейности по проекта: разработена програма за обучения за спасяване и управление
при наводнения; доставка на специализирано оборудване; разработена стандартна
оперативна процедура за реакция при наводнения.
Проект EMERSYS „Към една интегрирана система за съвместно
трансгранично откриване и хармонизирани процедури за бързо реагиране на
химични, биологични, радиационни и ядрени аварии” по Програма ТГС Румъния –
България 2007-2013 г.
Дейности по проекта: доставено специализирано оборудване за ХБРЯ защита в
крайдунавските области.
Проект D-EMERSYS „Сили за бърза намеса при химически, биологически,
радиационни и ядрени (ХБРЯ) извънредни ситуации по поречието на р. Дунав“,
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финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A РумънияБългария“ 2014-2020 г.. Водещ партньор по проекта - Национален институт за
изследвания и развитие във физиката, Румъния.
Дейности по проекта: доставка на оборудване за химическа, биологическа,
радиационна и ядрена защита; разработен план за съвместна намеса при ХБРЯ и
извънредни ситуации; обучение на български и румънски екипи за ХБРЯ защита в
трансграничната зона; проведени съвместни учения.
Проект STREAM „Рационализиране на съвместните действия за реакция при
извънредни ситуации“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество
„INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“. Водещ партньор по проекта Генерален инспекторат за извънредни ситуации – Румъния.
Проекта е в процес на изпълнение. Предвидените за изпълнение дейности са:
доставка на специализирана техника и оборудване за осъществяване на водолазна и
спасителна дейност; организиране и провеждане на обучителни курсове в учебен център
в гр. Балчик, България; организиране и провеждане на обучителни курсове в учебен
център в гр. Крайова, Румъния.
Проект “Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе“ (ISR),
финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A РумънияБългария 2014-2020 г.“, с водещ партньор Окръжен съвет Гюргево, Румъния.
Проектът е в процес на изпълнение. Основните дейности, които ще бъдат
реализирани от българска страна са: ремонт на сградите на Първа РСПБЗН-Русе,
включително и доставка на обзавеждане, доставка на компютърна техника и офис
оборудване.
Проект „Съвместното доброволчество за по-безопасен живот“, финансиран по
Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 20142020 г. с водещ партньор – община Тутракан, България.
Проектът е в процес на изпълнение. Дейностите на проекта включват: риск-анализ
на трансграничния регион; доставка на специализирано оборудване; разработване на
обучителна програма за доброволци; изграждане на обучителен център за доброволци в
община Тутракан; обучение на 144 бр. доброволци от България и 72 бр. доброволци от
Румъния.
Проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и
преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния регион“, финансиран по
Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020.
Проектът е в процес на изпълнение. Основните дейности включват: доставка на
оборудване за обучение и действия при наводнения; доставка на софтуерен продукт за
симулация на оперативни действия в случай на наводнения; разработване на двустранни
оперативни процедури и планове за съвместно действие на гръцките и българските
служби в случай на наводнения; разработване на инструменти за събиране на данни,
анализи и оценки необходими за анализ, оценка и мониторинг на климатичните данни и
създаване на цифрови модели; разработване на информационни структури за намаляване
на риска от наводнения; изграждане и оборудване на съвместен обучителен център за
първореагиращите (професионални служители) на територията на област Благоевград 39/ 57
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изграждане и оборудване на многофункционална сграда; оборудване на тренировъчен
полигон за подготовка и действия при наводнения; провеждане на обучения за
повишаване на квалификацията и професионалните умения на оперативните екипи,
действащи в трансграничния регион Гърция-България; провеждане на съвместни щабни
и практически учения с компетентните структури в Гърция и България; разработване на
съвместна комуникационна стратегия за ефективни и координирани мерки; създаване на
съвместна работна група за превенция и реакция при наводнения.
14. Акцент върху мерките за адаптиране към изменението на климата
Посочете дали на национално или поднационално равнище (според случая) са постигнати полезни
взаимодействия между мерките за намаляване на риска от бедствия и мерките за адаптиране
към изменението на климата по отношение на установените основни рискове, свързани с
изменението на климата (В4). Ако това е така, опишете как са постигнати.

В Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.
(НСНРБ) е очертана визията за намаляване на риска от бедствия на територията на
Република България. НСНРБ отчита международния подход за осигуряване на
съгласуваност на политиките за намаляване на риска от бедствия, адаптиране към
промените в климата и устойчиво развитие, съгласно Рамката за намаляване на риска от
бедствия от Сендай 2015-2030 г., Парижкото споразумение за климата и Програмата за
устойчиво развитие на ООН до 2030 година „Да преобразим нашия свят“.
Една от стратегическите цели, посочени в НСНРБ, е „Постигане на съгласуваност
при провеждане на политиките за устойчиво развитие, адаптиране към промените в
климата и намаляване на риска от бедствия“.
Същевременно, в Националната стратегия за адаптация към изменението на
климата и План за действие (НСАИКиПД), приети с Решение № 621 от 25.10.2019 г. на
Министерския съвет е предвидено приемането на нови или промени в действащи общи и
секторни нормативни, стратегически и планиращи документи, чрез които да се провеждат
секторни политики за адаптация към изменението на климата. В планове за действие по
сектори (приложение към НСАИКиПД) са заложени дейности за изпълнение на
съответните секторни стратегически и оперативни цели, които имат пряко отношение към
намаляването на свързаните с изменението на климата рискове от бедствия
(научноизследователски дейности; въвеждане на норми за проектиране на сгради и
хидротехнически съоръжения, както и за устройствено планиране на териториите,
съобразени с изменението на климата; повишаване на обществената осведоменост;
изграждане на нови и по-ефективни системи за ранно предупреждение, за мониторинг и за
събиране и обработка на информация и данни и други дейности).
Като конкретен пример по отношение на риска от наводнения може да се даде
разработването на плановете за управление на риска от наводнения за втория цикъл на
планиране за периода 2022-2027 г., при което ще бъде актуализирана предварителната
оценка на риска от наводнения, картите на заплахата и риска от наводнения, така че да
отразяват ефектите от изменението на климата и да отчитат новите данни. Освен това, ще
бъдат анализирани и други видове наводнения като наводненията от интензивни валежи и
ще се обхване по-широк спектър от рискове.
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15. Акцент върху мерките за защита на критичната инфраструктура
Посочете дали са въведени мерки за защита на критична инфраструктура, за която се смята, че
е от значение за поддържането на жизненоважни обществени функции.

Съгласно Закона за защита при бедствия, установяването на националните
критични инфраструктури и обектите им (НКИ), оценката на риска за тях и мерките за
тяхната защита са включени в превантивната дейност, която се извършва с цел намаляване
на риска от бедствия. В същия закон е дадено определение на понятието "Критична
инфраструктура" - система или части от нея, които са от основно значение за поддържането
на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността,
икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или
унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат
на невъзможността да се запазят тези функции.
Условията и реда за установяването и за извършване на оценката на риска на НКИ
са определени в Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на
критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, приета с ПМС №
256/17.10.2012 г., която се прилага за определените в нея сектори. Съгласно тази наредба:
3)
Установяването на НКИ се извършва от компетентния за съответния сектор
орган (министри или органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията).
Координацията на дейностите по установяване на критичните инфраструктури и обектите
им се осъществява от министъра на вътрешните работи;
4)
При установяването на НКИ се прилагат следните критерии:
1. потенциален брой пострадали - оценява се потенциалният брой на загиналите
и/или ранените;
2. потенциални икономически последици - оценява се значимостта на
икономическите загуби и/или влошеното качество на продукти или услуги, включително
възможните последици за околната среда;
3. потенциални обществени последици - оценяват се последиците за общественото
доверие, физическото страдание и нарушаването на ежедневния живот, включително
загубата на основни услуги;
5)
Стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност,
определени в Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., последно доп. ДВ. бр. 81 от 2019 г.), се приемат за установени
критични инфраструктури.
За установените по реда на наредбата НКИ са изготвени списъци, утвърдени от
съответните компетентентни органи след съгласуване с министъра на вътрешните работи
и с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
Няма нормативно определен срок за извършване на преглед и актуализация на
списъците на установените НКИ. Актуализацията на тези списъци се извършва по
преценка на съответния компетентен орган.
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Оценката на риска за установените НКИ се извършва от собствениците/операторите
на критични инфраструктури по методология, утвърдена от компетентния за съответния
сектор орган.
Мерките за защита на НКИ се определят в зависимост от оценката на риска.
Физическата, контраразнувателната и информационната защита на стратегическите
обекти и дейности от значение за националната сигурност са уредени в Постановление №
181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и
дейности, които са от значение за националната сигурност, Закона за Държавана
агенция „Национална сигурност“, в правилника за прилагане на същия закон и в Закона за
противодействие на територизма
Ръководителите на стратегически обекти, съответно възлагащите стратегически
дейности отговарят за изпълнението на мерките за защитата им, включително за
финансирането на тези мерки.
Мерките за защита на НКИ са с приоритет при определяне на дейностите в
годишните планове за изпълнение на националната, областните и общинските програми за
намаляване на риска от бедствия.
В Закона за защита при бедствия са въведени и изискванията на Директива
2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на
европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на
тяхната защита (ОВ, L 345/75 от 23 декември 2008 г.). Редът за установяването и
означаването на ЕКИ на територията на Република България и мерките за тяхната защита
са определени в Наредбата за реда за установяването и означаването на европейски
критични инфраструктури в република българия и мерките за тяхната защита, Приета с
ПМС № 38 от 18.02.2013 г.
Контрола по линия на стратегическите обекти, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните
инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, се осъществява от Председателя
на ДАНС.
В тази връзка Държавна агенция „Национална сигурност” има пряка ангажираност
за осигуряване в контраразузнавателно и информационно отношение защитата на
стратегическите обекти по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 9 и ал. 4 от ЗДАНС, както и чл. 40, ал.
1 от ППЗДАНС. Защитата по чл. 4 от ЗДАНС обхваща мерките за физическа защита на
обектите, включително с оглед противодействие на заплахи от терористичен характер,
който обхваща мерките за сигурност на стратегическите зони и режима за достъп до тях,
включително и до зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности. Органите
на Агенцията издават разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена
задача и дейности в стратегическите обекти, по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗДАНС. Разрешения
се издават на лицата отговарящи на изискванията на чл. 45, ал. 1 по писмено искане на
ръководителя на стратегическия обект.
Всяка година в ДАНС се планират и се извършват планови и инцидентни проверки
по чл. 41а от ППЗДАНС, относно изпълнението на предписаните мероприятия (за
подобряване на физическата защита на стратегическите обекти или обособени
стратегически зони в тях) в протоколите от извършените охранителни обследвания (от
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охранителна полиция - МВР) на обектите и спазването на достъпа до обособените
стратегически зони. В резултат на проверките, при установени нарушения, се съставят
административно наказателни актове или се издават предписания до ръководителите на
обектите за отстраняване на допуснати пропуски (или неизпълнение на предписанията от
страна на Агенцията) при изграждането на средствата за физическа защита на обектите,
или на обособените стратегически зони към тях. Агенцията осъществява и дейности по чл.
41, ал. 1 от ППЗДАНС и за защита и на информационната сигурност на стратегическите
обекти. За целта и приета и Наредба на МС за извършване на проверки и давене на указания
на стратегическите обекти. В изпълнение на ЗПТ стратегическите обекти и тези от
критичната инфраструктура изготвиха планове с конкретни мероприятия за
противодействие на заплахи от терористичен характер.
16. Източници на финансиране
Посочете дали бюджетът позволява отпускане на средства по гъвкав начин при спешна нужда и
доколко фондовете за бедствия насърчават превантивните действия.
Опишете източниците на финансиране (напр. национални, поднационални, публични, частни,
включително застраховки, ЕС и друго международно финансиране), използвани за предприемане
на приоритетни мерки за управление на риска от бедствия, когато се извършват дейности по
оценяване, превенция, подготовка и реагиране по отношение на установените основни рискове.

Финансирането на дейности по превенция, подготовка и реагиране по отношение
на установените основни рискове се осигурява от:
- бюджетите на министерствата и ведомствата;
- общинските бюджети;
- търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им;
- структурните фондове на Европейския съюз и други източници.
Всяко министерство и ведомство отговаря за планирането на средства в собствения
бюджет, необходими за изпълнение на възложените дейности по защитата при бедствия.
Като източник за допълващо финансиране, ежегодно със Закона за държавния
бюджет се планира резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. По решение на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет,
след одобряване на решението на комисията от Министерския съвет, могат да се
предоставят средства от резерва за финансиране на превантивни дейности и дейности по
подготовка за реагиране от програмите за намаляване на риска от бедствия като допълващо
финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към
осигурените средства от други източници. Съгласно изискванията на Закона за защита при
бедствия, не по-малко от 15% от средствата от резерва се предвиждат ежегодно за
допълващо финансиране на тези дейности.
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17. Инфраструктура, активи и оборудване
Опишете действията, предприети, за да се гарантират достатъчно активи за смекчаване на
последиците от бедствия и за своевременно реагиране на бедствия, свързани с установените
основни рискове.

Законът за защита при бедствия изисква в плановете за защита при бедствия
задължително да се определят мерките за предотвратяване или намаляване на риска от
бедствия, мерките за защита на населението, както и средствата и ресурсите, необходими
за изпълнение на тези мерки.
Във връзка с изпълнението на мерките и дейностите в съответните планове за
защита при бедствия и съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия,
структурите на единната спасителна система са длъжни да осигурят необходимите
способности за реагиране и изпълнение на предвидените в плановете мерки. Всяка
съставна част на единната спасителна система е отговорна да планира осигуряването на
необходимите ресурси за изпълнение на възложените задачи и функции в съответните
планове за защита при бедствия.
18. Акцент върху събирането на данни за причинените от бедствия загуби и
процедурите за това
Посочете дали е въведена система за събиране на данни за загубите от бедствия. Опишете как
се събират данните за установените основни рискове.

Информация за загубите и щетите от случилите се бедствия в страната се събира и
документира в различна степен от различни държавни институции и организации, но
същата както и наличните исторически данни не са систематизирани.
На този етап все още няма въведена единна система за събиране и споделяне на
данни за загубите и щетитет от бедствия, което създава затруднения при изготвянето на
оценки на риска и планирането на дейностите по управление на риска от бедствия.
За преодоляване на този недостатък са предприети конкретни стъпки:
- събирането на данни за щетите и загубите от случили се бедствия (за последните
100-150 години) и разработването на концепция за тяхното събиране в бъдеще е една от
дейностите, предмет на сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги,
засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните
работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие,
подписано в София на 6 декември 2019 г.
- създадена съвместна работна група между
Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР (ГДПБЗН-МВР) и Национален
статистически институт (НСИ) със задача да предложи ред и процедура за събиране и
обработка на информация от изследванията на НСИ, включително от предприятията, с цел
формиране на статистически индикатори, както за въникнали бедствия и причинените от
тях щети и загуби, така и за докладване по изпълнението на Рамката за намаляване на риска
от бедствия от Сендай 2015 - 2030 г. Също така, да разработи проект на методология и
статистически инструментариум за събиране на данни за щети и загуби от бедствия,
включително тези, необходими за докладване по изпълнението на Рамката за намаляване
на риска от бедствия от Сендай 2015 - 2030 г.;
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- през юли 2020 г. бяха направени промени в Закона за защита при бедствия,
съгласно които дейностите по събиране, съхраняване и споделяне на данни за щетите и
загубите от бедствия са регламентирани като част от превантивната дейност, а условията,
редът и органите за извършване на тези дейности предстои да се определят с наредба на
Министерския съвет.
19. Акцент върху оборудването и процедурите за системите за ранно предупреждение
Опишете въведените системи за ранно откриване на опасности и за мониторинг на
установените основни рискове. Посочете дали системата включва методика за прогнозиране.

Съгласно Закона за защита при бедствия, наблюдението, ранното предупреждение
и оповестяването се основават на:
- информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции;
- информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични,
сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други
обекти и явления;
- информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112;
- хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от
Националния институт по метеорология и хидрология, Агенцията за проучване и
поддържане нивото на река Дунав и други;
- международен обмен на информация и данни.
Информацията се предоставя безвъзмездно на Министерството на вътрешните
работи, на министрите, в рамките на тяхната компетентност, и на областни управители и
кметове на общини съобразно ситуацията.
С цел предприемане на бързи и подходящи действия за намаляване на риска от
бедствия и подготовка за реагиране от компетентните органи се извършва ранно
предупреждение чрез комплекс от дейности за разпространяване на спешно
предупреждение към обществеността за предстоящо бедствие в определена територия.
На територията на страната е изградена Национална система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението.
Ранно предупреждение се извършва по разпореждане на министрите, на областните
управители, на кметовете на общини, на кметовете на населени места, на кметските
наместници или на упълномощени от тях служители. Предупреждението се осъществява
съгласно плановете за защита при бедствия и стандартни оперативни процедури.
Системи за мониторинг на опасности
Мониторинг на земетресения
Националният институт по геофизика, геодезия и география към Българска
академия на науките, поддържа мрежа от станции за регистриране на сеизмични
въздействия на територията на страната, предоставя информация на структурите за
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реагиране при бедствия, органите на изпълнителната власт, местните власти и
населението.
В периода 2010-2013 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество РумънияБългария е реализиран проект “Дунавска транс-гранична система за ранно оповестяване
на земетресения” (DACEA) с водещи партньори Национален институт за научни
изследвания по физика на Земята, Букурещ (Румъния) и Национален институт по
геофизика, геодезия и география – БАН, София. В резултат е изградена трансгранична
система с основна задача оповестяване за земетресения, генерирани в региона.
Системата включва мрежа от станции, разположени около разпознатите в региона,
сеизмични зони и алармени системи, инсталирани предимно в административни центрове.
Осигурен е пренос в реално време на данни за регистрираните сеизмични въздействия,
което дава възможност за бързо локализиране и оценка на силата на събитията и
автоматизирано съставяне на карти на сътресяемост. Чрез използването на тази
информация, става възможно установяване на уязвената територия и моделиране на
очакваните последствия от реализираното земетресение.
На територията на Северна България, Дунавската система за ранно оповестяване
при земетресения включва 8 сеизмични станции и 8 алармени системи. Допълнително в
София (в Националния институт по геофизика, геодезия и география) и в Букурещ (в
Националния институт за научни изследвания по физика на Земята) са изградени центрове
на системата за ранно оповестяване при земетресения. Осигурен е трансфер на данни в
реално време (чрез интернет) от станциите на мрежата към двата центъра. Всеки център е
оборудван със сървър за анализ и съхранение на данни. В рамките на проекта е разработен
специализиран софтуер за изготвяне на сеизмични сценарии. В основата му е съвместно
събраната база данни за историческа и съвременна сеизмичност в транс-граничния регион.
Резултантните карти на сътресяемост и моделните сценарии са предназначени за
използване от структурите за реагиране при бедствия (за предприемането на бързи
действия след разрушително земетресение) и местните власти.
Мониторинг на заплахи свързани с неблагоприятни метеорологични условия
(наводнения, бури, засушавания)
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) извършва:
наблюденията на валежите и количеството на водите; поддръжката и развитието на
мрежите за мониторинг, включително тези, включени в системите за ранно
предупреждение, предназначени за наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които
могат да предизвикат наводнение; обработката и интерпретацията на данните;
метеорологични прогнози, прогнози за валежите, снеготопенето и наводненията във връзка
с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие; прогнозирането на
наводнения и засушавания на територията на страната.
Съгласно Закона за водите, създаването и поддържането на системи за
наблюдения, прогнози и предупреждения е част от постоянната защита от
наводнения/превенцията на наводненията. Тези дейности са уредени в същия закон и в
Наредбата за мониторинг на водите.
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НИМХ ежедневно предоставя в Министерството на околната среда и водите и в
басейновите дирекции информация за валежите и количеството на водите,
метеорологични прогнози, прогнози за валежите, снеготопенето и наводненията.
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" извършва
мониторинг на количеството на водите на река Дунав, поддържа и развива мрежата за
мониторинг и разработва оперативно хидроложки прогнози.
Радиационен мониторинг
На територията на страната е изградена Единна информационна система за
радиационен мониторинг, включваща 27 мониторингови точки от Национална
автоматизирана система за непрекъснат контрол на гама-фона BulRaMo и 8 контролни
станции, разположени на площадката на АЕЦ “Козлодуй” и в радиус 2 km около
площадката, с което се дава възможност на АЯР и на компетентните държавни органи да
получават данни в реално време за състоянието на радиационния фон.
Данните от тази система постъпват в реално време в Националния оперативен
център на ГДПБЗН-МВР, Аварийния център на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и в
Министерство на околната среад и водите (МОСВ). Тези данни се използват и при
определяне на мерките за защита при ядрена или радиационна авария. При авария в ядрено
съоръжение при определяне на мерките за защита се използва и системата JRODOS.
Мониторинг на свлачищните райони
Съгласно Закона за устройство на територията, дейностите по регистрирането и
мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, в т.ч.
абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, като
превантивни мерки за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез държавните
дружества за геозащита, при условията и по реда, определени в наредба на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Мониторингът се осъществява чрез наблюдение, анализи и оценка на резултатите
от извършени подробни инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания,
инженерно-геодезически измервания и наблюдения на изградени стационарни реперни
мрежи и контролно-измервателни системи. Данните от извършения мониторинг, в т.ч. на
територии с изпълнени геозащитни мерки и дейности за стабилизиране на свлачищата, се
предоставят на съответните държавни дружества за геозащита за отразяване в регистъра
на свлачищните райони.
Мониторинг на пожари в горските територии
От министъра на земeделието, храните и горите е разработена и утвърдена схема за
оповестяване при възникване на пожар в горските територии на страната.
По мярка 8.3 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) от 6 Регионални
дирекции по горите (РДГ) са разработени проекти за изграждане на автоматизирани
системи за наблюдение и откриване на пожари в горските територии, като четири от
проектите са получили одобрение за финансиране от Държавен фонд "Земеделие".
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Примерна схема за разполагане на средства за наблюдение и откриване на пожари
в горските територии на страната, е публикувана на интернет страницата на Изпълнителна
агенция по горите (ИАГ) http://iag.bg/docs/lang/1/cat/4/index .
Система за предупреждение за риск от храни и фуражи
Република България е член на системата за бързо предупреждение за храни и
фуражи от Европейския съюз /Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)/. Структурата
на системата включва Министерство на земеделието храните и горите (МЗХГ), Българска
агенция за безопасност на храните (БАБХ), Национален център по радиобиология и
радиационна защита (НЦРРЗ) и Национален център за опазване на общественото здраве
(НЦООЗ). В МЗХГ функционира Национално звено за контакт на Република България по
системата. Дейността на Националното звено за контакт се подпомага от звена в БАБХ и
Министерство на здравеопазването (МЗ).
Системата Trade Control and Expert System (TRACES), в която са свързани всички
гранични инспекционни пунктове на Европейския съюз е интегрирана в системата RASFF.
В МЗХГ функционират също и „Система за административна помощ и
сутрудничество (АСС) и Система за административна помощ и сутрудничество - „Измами
с храни“ (AAC-FF)“
20. Информация и комуникация относно риска с цел да се повиши обществената
осведоменост
Опишете по какъв начин обществеността се информира за действията, които да предприеме
при възникване на рискове. Посочете например дали е разработена стратегия за информиране на
обществеността и за повишаване на осведомеността. Посочете дали и как целевите групи
участват в определянето на мерките за превенция и готовност и в изпълнението на
информационните и комуникационните дейности във връзка с риска

Оценка на риска
Резултатите от оценките на риска и картите са публично достъпни и могат да се
намерят на интернет страниците на съответните компетентни институции, а също така
Министерството на вътрешните работи на страницата на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“, е публикувало връзки към интернет страниците,
на които са достъпни материалите.
Относно оценките на риска на областно и общинско ниво, съгласно разпоредбите
на Закона за защита при бедствия, плановете за защита при бедствия се публикуват на
интернет страниците на съответната областна или общинска администрация. Оценките на
риска са задължителна част от тези планове.
Планиране на управлението на риска
Съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия в планирането на
управлението на риска участват широк кръг от заинтересовани страни, както от
публичния така и от частния сектор.
В Закона за защита при бедствия са регламентирани процедури за задължително
провеждане на обществено обсъждане преди приемането на планиращите документи като
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Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия, Национална програма за
намаляване на риска от бедствия, областни програми за намаляване на риска от бедствия,
общински програми за намаляване на риска от бедствия.
В секторното законодателство също са регламентирани изисквания и процедури за
съгласуване с компетентните органи, заинтересованите страни и обществеността на
стратегии, планове и програми, свързани с планирането на управлението на конкретни
рискове, включително и провеждането на обществено обсъждане.
Прилагане на мерки за превенция на риска и за готовност за посрещането му
Споделянето на информация и комуникацията относно мерките за превенция на
риска и за готовност за посрещането му се основава на законови разпоредби, процедури,
сключени споразумения и добро взаимодействие между институциите на национално
ниво, и на областно и общинско ниво.
Информирането и комуникацията с гражданите се осъществява по различни канали
– медии (радио, телевизия, интернет), провеждане на информационни кампании,
организиране на обучения за деца и възрастни, публикуване на материали на официалните
интернет страници на компетентните институции.
Ежегодно се планират и провеждат информационни кампании за повишаване на
осведомеността на гражданите относно специфични опасности – пожари, наводнения,
както и за безопасно поведение.
За предстоящи опасни събития, населението се информира и предупреждава
основно чрез медиите (радио, телевизия, интернет).
Съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия, с цел предприемане на
бързи и подходящи действия за намаляване на риска от бедствия и подготовка за
реагиране от компетентните органи се извършва ранно предупреждение чрез комплекс от
дейности за разпространяване на спешно предупреждение към обществеността за
предстоящо бедствие в определена територия.
За информиране на гражданите преди, по време на и след бедствие е изградена
Национална система за ранно предупреждение и оповестяване, но същата е с ограничени
възможности. Необходимо е надграждане на системата и подобряване на възможностите
и капацитета за ранно предупреждение чрез използване на нови технологии и технически
решения за разпространение на предупредителна информация за населението в случай на
опасност или възникване на бедствие.
Незадължително: Добри практики
Посочете актуални добри практики, свързани с въпроси 9—20.

Във връзка с осъществяване на ранно предупреждение на населението при опасност
от наводнения, като добра практика са инициативите на общинско ниво за изграждането на
системи за мониторинг.
За повишаване и подобряване на капацитета за реагиране при бедствия на общинско
ниво се работи целенасочено за изграждане на структури и доброволни формирования. В
малки общини с население до 20 000 души, Законът за защита при бедствия изисква
задължително създаване на доброволни формирования, които се обучават и оборудват с
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необходимите технически средства за подпомагане на професионалните екипи на службите
за спешно реагиране.
Част III. Приоритетни мерки за превенция и готовност за справяне с основните рискове
с трансгранични последици, както и по целесъобразност за рисковете с малка
вероятност, но със значими последици.
21. Основни рискове с трансгранични последици
Избройте основните рискове с трансгранични последици

Основните рискове, при които може да има неблагоприятни трансгранични
последици и произтичат от или засягат една или повече съседни държави са:
1) Риск от ядрена или радиационна авария:
- при авария в АЕЦ „Козлодуй“ в зависимост от метеорологичните условия са
възможни последици за населението и околната среда на части от територията
на Румъния и хипотетично въздействие върху околната среда на съседните
балкански страни.
- инциденти в ядрени съоръжения, намиращи се извън територията на страната,
представляват риск от радиоактивно замърсяване на територията на България
чрез трансграничен пренос на радиоактивни вещества. АЕЦ „Черна вода“ в
Румъния е разположена на 60 км от границата с България. Последствия за
населението и околната среда може да възникнат и при аварии в атомни
централи, намиращи се на територията на други европейски страни.
2) Риск от наводнения;
3) Риск от земетресения;
4) Риск от промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни вещества
5) Риск от горски пожари;
6) Риск от епидемии.
За всеки основен риск с трансгранични последици попълнете следното каре:
22. Приоритетни мерки за превенция и готовност
22.1. Опишете съществуващите приоритетни мерки за превенция, както и планираните такива.
22.2. Опишете съществуващите приоритетни мерки за готовност, както и планираните
такива.
Ако законодателството или политиките на ЕС вече изискват докладване на
приоритетните мерки за превенция и готовност за справяне с конкретния риск, посочете просто
докладите, които вече са изпратени на Комисията.

Риск от ядрена или радиационна авария
За управление и намаляване на рисковете от ядрена и радиационна авария с
трансгранични последици се планират и прилагат редица мерки за превенция и готовност.
Съоръженията, обектите и дейностите с ИЙЛ в Република България подлежат на
регулаторен режим. Нормативната уредба определяща основните изискванията при
извършване на дейности с ядрени и/или радиоактивни материлаи включва Закон за
безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), Наредба за аварийно планиране и
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аварийна готовност при ядрена или радиационна авария, Наредба за радиационна защита,
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на
ядрената енергия, Наредба за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за
събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи
лъчения и при превоз на радиоактивни вещества.
В националното законодателство са въведени изискванията на Европейската
директива за основни стандарти по безопасност (EU Basic safety Standarts - BSS).
Мерките за превенция и готовност включват, без да се ограничават до:
1) прилагане на разрешителен режим за дейности в ядрени съоръжения и обекти с
източници с йонизиращи лъчения (ИЙЛ);
2) осъществяване на държавен контрол в ядрени съоръжения за спазване на
нормативните изисквания за осигуряване на радиационна защита и физическа
защита и предприемане на коригиращи мерки при констатирани отклонения;
3) изготвяне на анализи и оценки на ядрената безопасност, радиационната защита
и физическата защита в ядрените съоръжения и обектите с ИЙЛ;
4) информиране на населението по въпроси, свързани с ядрената безопасност и
радиационната защита в страната;
5) поддържане на аварийна готовност и готовност за реагиране при инциденти и
аварии, включително разработване на аварийни планове, провеждане на
обучения, тренировки и учения;
6) процедури за информиране и взаимодействие с международни организации и
компетентните органи в съседни и други държави (ЕК, МААЕ, и други страни с
които България има подписани споразумения). Информирането на съседните
страни се извърша в съответствие с Конвенцията за оперативно уведомяване при
ядрена авария чрез USIE-IAEA, WebECURIE-EU и подписаните двустранни
споразумения;
7) поддържане на системи за радиационен мониторинг и за ранно предупреждение
на населението и органите на изпълнителната власт;
Агенцията за ядрено регулиране поддържа публичен регистър на издадените
лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ. Аварийното планиране и реагиране в тези
обекти се осъществява с прилагане на степенуван подход, чрез групиране на
идентифицираните опасности и потенциалните последствия от авария в пет категории.
Оценката на опасността, вида на съоръжението или дейността, както и класа на аварията
са в основата на аварийното планиране и определяне прилагането на защитни марки.
Компетентните държавни органи и лицензиантите определят и изпълняват мерки за
аварийно планиране и аварийна готовност при авария с възможни радиационни
последствия. Тези мерки се основават на анализ на възможните сценарии за възникване и
развитие на различни аварии и оценка на радиационния риск за населението.
С аварийните планове се определят мерки за поддържане на аварийна готовност,
осигуряване на радиационна защита, ограничаване, намаляване на последствията от
аварии и провеждане на дейности за възстановяване след авария.
За АЕЦ „Козлодуй“ са разработени вътрешен авариен план (от лицензианта) и
външен авариен план, който е част от Националния план за защита при бедствия. За
51/ 57

BG

2020

изпълнение на задачите от Националния план за защита при бедствия, органите на
изпълнителната власт, общините и юридическите лица разработват в свои планове за
защита при бедствия част „Ядрена и радиационна авария”. Националният план съдържа
анализ на възможните аварии с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда,
организацията на аварийното реагиране, мерки за защита на населението, околната среда
и културните ценности, както и дейностите по осигуряване и усвояване на плана.
Ежегодно АЯР изготвя доклад за състоянието на ядрената безопасност и
радиационната защита в Република България. Докладите са публични и същите са
достъпни
на
електронната
страница
на
агенцията
(http://www.bnra.bg/bg/documents/annrep).
Риск от наводнения
Министерството на околната среда и водите е водеща институция ангажирана с
постигането на една от основните цели на Закона за водите, а именно интегрираното
управление на водите в страната, което включва както опазването на водите на
територията на страната и екологосъобразното им използване, така и предотвратяване или
намаляване на вредните последици за човека, околната среда, стопанската дейност и
културното наследство, свързани с вредното въздействие на водите.
В Закона за водите е транспонирана Директива 2007/60/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на
риска от наводнения. От Националния институт по метеорология и хидрология към БАН
е разработена Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения. Методиката е
одобрена от Министъра на околната среда и водите. Изготвянето на оценката на риска от
наводнения и неговото картографиране се възлагат на изпълнител, избран чрез открита
процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
През 2012 - 2013 г. е извършена предварителната оценка на риска от наводнения
(ПОРН) за всеки район на басейново управление, като на базата на тази оценка са
определени 116 района със значителен потенциален риск от наводнения, които включват
териториите на 49% от общините в страната.
През 2015 – 2016 г. са изготвени карти на районите под заплаха от наводнения и
картите на районите с риск от наводнения за четирите басейнови дирекции за управление
на водите (БД „Черноморски район“, БД „Източнобеломорски район“, БД „Дунавски
район“ и БД „Западнобеломорски район“).
Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. за четирите
района за басейново управление на водите и националните програми за изпълнението им
са приети с решения на Министерския съвет от 29.12.2016 г. Същите се изпълняват
ежегодно, в рамките на утвърдените разходи по бюджетите на отговорните за съответните
сектори министерства, както и чрез финансиране по оперативни програми и други.
В ПУРН са предвидени, както конкретни инженерни мерки за превенция и защита
от наводнения, така и мерки за повишаване на общественото съзнание и създаване на
механизъм за координация на действията при възникване на риск от наводнения. Основни
видове мерки, включени програмите от мерки в ПУРН са: осигуряване проводимостта на
речните легла и дерета за преминаване на висока вълна; реконструкция и поддрържане на
съществуващите защитни съоръжения за предпазване от наводнения, в т.ч. язовири,
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корекции на реките, диги и др.; изграждане на нови защитни съоръжения; законодателни
инициативи за намаляване на риска от наводнения; изпълнение на лесоустройствени
дейности; изпълнение на дейности, свързани с реакция при наводнения; подготвеност и
реакция на населението при наводнения и др.
Целта на ПУРН е да се постигне по-висока степен на опазване на човешкия живот
и на общественото здраве; по-висока степен на защита на критичната инфраструктура и
бизнеса; повишаване защитата на околната среда; подобряване подготвеността и
реакциите на населението; подобряване на административния капацитет за управление на
риска от наводнения.
Плановете за управление на риска от наводнения са публикувани на интернет
страниците на съответните басейнови дирекции.
Плановете за управление на риска от наводнения не могат да съдържат мерки, които
по своя мащаб и влияние значително увеличават риска от наводнение за други държави
нагоре или надолу по течението на реката - за международните речни басейни, освен ако
тези мерки са съгласувани със съответната държава и са намерили общо решение в
съответствие със следните разпоредби:
- когато планът за управление на риска от наводнения е за част от международен
речен басейн, който попада изцяло на територията на Европейския съюз, се съгласува със
съответните държави членки в случаите, когато не се изготвя общ план за управление на
риска от наводнения за целия международен речен басейн.
- когато планът за управление на риска от наводнения е за част от международен
речен басейн, който не попада изцяло на територията на Европейския съюз, планът се
съгласува със съответните държави, ако е възможно, в случаите, когато не се изготвя общ
план за управление на риска от наводнения за целия международен речен басейн.
При разработването на плановете за управление на риска от наводнения за втория
цикъл на планиране за периода 2022-2027 г., ще бъде актуализирана предварителната
оценка на риска от наводнения, картите на заплахата и риска от наводнения, така че да
отразяват ефектите от изменението на климата и да отчитат новите данни.
В националния, областните и общинските плановете за защита при бедствия,
съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия, задължително се разработва
част за защита при наводнения.
Риск от земетресения
Устойчивостта на сградите и съоръженията на сеизмично въздействие се осигурява
в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредбата за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Изискванията на наредбата се
прилагат при проектирането на нови строежи, както и при реконструкции, основни
обновявания, основни ремонти, преустройства, надстрояване или промяна на
предназначението на съществуващи строежи.
В периода 2007-2009 г. е проведено ново сеизмично райониране на България, което
е в съответствие с Еврокод 8. Генерирани са карти на сеизмичния хазарт в максимално
ускорение (g), за почвени условия тип А (според класификацията на Еврокод 8), за два
периода на повторяемост 95 и 475 години. Установено е, че сеизмичната опасност в
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България (за двата периода на повторяемост) се определя главно от сеизмичните
източници, идентифицирани на територията на страната и източник Вранча на
територията на Румъния.
За целите на строителството в България са изготвени изготвени карти на
сеизмичната опасност, като от 2014 г. е задължително спазването на Еврокод 8 при
проектиране на сгради и съоръжения.
В периода 2010-2013 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество РумънияБългария е реализиран проект “Дунавска транс-гранична система за ранно оповестяване
на земетресения” (DACEA) с водещи партньори Национален институт за научни
изследвания по физика на Земята, Букурещ и Национален институт по геофизика,
геодезия и география към Българска академия на науките, София.
В националния, областните и общинските плановете за защита при бедствия,
съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия, задължително се разработва
част за защита при земетресения.
Риск от промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни вещества
Съоръженията и предприятията в които се произвеждат, употребяват или
съхраняват опасни вещества и смеси подлежат на регулаторен режим в Република
България. Министерство на околната среда и водите има водеща роля по осъществяването
на контрол на опасностите от големи аварии и прилагането на Директива 2012/18/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от
големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на
Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ, L 197/1 от 24 юли 2012 г.).
Директива 2012/18/ЕС е транспонирана в българското законодателство със Закона
за опазване на околната среда (ЗООС).
Основните мерки за намаляване на риска от големи аварии с опасни вещества,
включват, без да се ограничават до:
- осъществяване на държавен контрол по изпълнението на управленските,
организационните и техническите мерки за осигуряване на безопасност, с цел
предотвратяване на големи аварии и ограничаването на последствията от тях;
- изготвяне на вътрешни и външни аварийни планове за предприятията работещи с
опасни вещества;
- провеждане на обучение и тренировки и проиграване на аварийните планове;
- повишаване на осведомеността на населението в застрашените райони;
- изграждане на локални системи за оповестяване;
- процедури за информиране на международни организации и компетентните
органи в съседни държави и др.
Мерките за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от
тях за човешкото здраве и околната среда се отчитат при:
- устройственото планиране на територията, и
- планирането на защитата на населението и околната среда.
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При устройственото планиране на територията се осъществява контрол на:

- разположението на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков
потенциал;
- изменения в предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал;
- планирането на нови строежи, включително изграждането на транспортни пътища,
жилищни райони, обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи
предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където
разполагането или нови строежи може да бъде източник или да повиши опасностите или
последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения.
Контролът се осъществява при:
- одобряване на инвестиционни предложения по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или разрешаване на строителството по реда на глава осма,
раздел II от Закона за устройство на територията;
- одобряване на доклади за безопасност за изграждане и/или експлоатация на нови
или изменения на съществуващи предприятия и/или съоръжения с висок рисков
потенциал или на части от тях;
- съгласуване на устройствени планове и техни изменения при планиране на
строежи, в т.ч. устройствени планове на общините и подробни устройствени планове за
поземлени имоти, на чиято територия се разполагат предприятия и/или съоръжения с
нисък или висок рисков потенциал по чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на
територията.
Чрез контрола се осигурява:
- поддържане на безопасни разстояния на предприятия и/или съоръжения с нисък
или висок рисков потенциал до жилищни райони, обекти и площи с обществено
предназначение, зони за отдих и където е възможно, големи транспортни пътища;
- поддържане на безопасни разстояния на предприятия и/или съоръжения с нисък
или висок рисков потенциал или други подходящи мерки до райони с особена
природозащитна чувствителност или интерес и обекти на културно-историческото
наследство в околностите на предприятия, когато е целесъобразно, с цел тяхното
опазване;
- предприемане на допълнителни технически мерки за ограничаване на рисковете
за човешкото здраве и околната среда в случай на съществуващи предприятия и/или
съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
Риск от горски пожари
Опазването и защитата на горите от пожари са включени в Подприоритет 3.5
„Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите,
адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и
ефективно използване на природните ресурси“ на Националната програма за развитие:
България 2020. Като една от областите на въздействие за реализация на подприоритета е
посочено предотвратяването и адаптирането към негативните последици от изменението
на климата върху водните ресурси и екосистемите – планираните дейности следва да са
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насочени към адаптиране на районите към промените в климата и опазване на
екосистемите, в т.ч. оценка на икономическото въздействие от изменението на климата
върху различни икономически сектори; поддържане, възстановяване и изграждане на
инженерна инфраструктура и др. Конкретно към горския сектор са насочени мерки по
превенция и защита от горски и полски пожари - осигуряване на методи и технически
средства за реализирането им; устойчиво използване и управление на горските ресурси.
Превенцията и защитата на горските територии от пожари са залегнали като
приоритетни и в Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република
България за периода 2013 - 2020 г., и в Стратегическия план за развитие на горския сектор
в Република България 2014-2023 г.
В изпълнение на дейностите по Оперативна цел 3: „Повишаване на ефективността
на превенцията и борбата с горските пожари и незаконните действия в горите” от
Стратегическия план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г.,
през м. февруари 2017 г. е утвърдена Програма за опазване на горите от пожари.
Съгласно Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба ежегодно се
разработват планове и изпълняват дейности по опазване на горите от пожари. Тези
дейности включват както структурни противопожарни мерки, така и организационни.
Приоритетно от държавните предприятия, отговарящи за управлението на горите и
ГДПБЗН-МВР се инвестира в осигуряването на специализирана техника, създаването на
доброволни формирования, провеждането на обучения и разяснителни кампании за
опазване на горите от пожари.
От 2014 г. Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителна
агенция по горите стартираха действия по изграждане на система за наблюдение и
откриване на пожари в горските територии с цел своевременно откриване на
възникналите пожари в и в близост до горските територии, намаляване на времето за
първоначална реакция и като цяло намаляване на щетите от пожари в горите. За създаване
на единната система за наблюдение и автоматично откриване на пожари е разработена
схема за разполагане на средства за наблюдение и откриване на пожари в горските
територии на страната. За надграждане на системата е осигурено финансиране по
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Риск от епидемии
Министерство на здравеопазването е водещата институция в провеждането на
държавната здравна политика и осъществява контрол върху дейностите по опазване
здравето на гражданите и държавен здравен контрол.
В Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове са регламентирани
противоепидемичните дейности, включително осъществяването на мониторинг и контрол
на заразните болести, прилагането на мерки за предотвратяване, ограничаване и
ликвидиране на епидемии от заразни болести.
Когато е приложимо:
23. Риск с малка вероятност, но със значими последици
Избройте всички рискове с малка вероятност, но със значими последици:
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Риск от ядрена или радиационна авария.

За всеки риск с малка вероятност, но със значими последици попълнете следното каре:
24. Приоритетни мерки за превенция и готовност
24.1. Опишете съществуващите приоритетни мерки за превенция, както и планираните такива.
24.2. Опишете съществуващите приоритетни мерки за готовност, както и планираните такива
Ако законодателството или политиките на ЕС вече изискват докладване на приоритетните
мерки за превенция и готовност за справяне с конкретния риск, посочете просто докладите,
които вече са изпратени на Комисията.

Виж информацията по т. 22
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