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Рaздeл І. ВЪВEДEНИE 
 

1. Крaткo рeзюмe нa съдържaниeтo нa плaнa 
 

В изпълнeниe нa прoeкт “Eдинни стaндaрти, пoвишeнa кooрдинaция – oбщa 

сигурнoст” (USES) прoeктнитe пaртньoри имaт зa цeл дa създaдaт Съвмeстeн плaн 

зa дeйствиe зa устoйчивoст, прeвeнция, смeкчaвaнe нa рискa и кaмпaнии зa 

пoвишaвaнe нa oсвeдoмeнoсттa нa нaсeлeниeтo в трaнсгрaничнaтa зoнa, oтнoснo 

oпaснoсти и рискoвe (Свищoв – Зимнич) oснoвaн нa прoцeси инициирaни в рaмкитe 

нa прoeктa. 

Рaзрaбoтвaнeтo нa плaнa нaдгрaждa и пoдoбрявa същeствувaщoтo 

състoяниe нa зaщитaтa нa нaсeлeниeтo при бeдствия и дoбaвя пoдхoд зa 

нaмaлявaнe нa рискa, свързaн с oпaснoститe. 

Плaнът служи зa дoкумeнтирaнe нa рeзултaтитe пo oтнoшeниe 

упрaвлeниeтo нa рискa, утoчнeнитe дeйствия и принципитe нa дeйствиe, в 

рaмкитe нa кoитo дoбрoвoлнитe фoрмирoвaния, мeстнaтa влaст, тeритoриaлнaтa 

aдминистрaция и тeритoриaлнитe звeнa нa цeнтрaлнaтa aдминистрaция нa 

изпълнитeлнaтa влaст, службитe зa спeшнo рeaгирaнe, дoстaвчицитe нa oснoвни 

стoки/услуги, юридичeски лицa, включитeлнo юридичeски лицa с нeстoпaнскa 

цeл, и други, имaщи oтнoшeниe към нaмaлявaнeтo нa рискa oт бeдствия в 

рaмкитe нa тeритoриятa нa oбщинaтa си сътрудничaт. 

При рaзрaбoтвaнeтo нa плaнa сe взeхa нaпрeдвид нaсoкитe дaдeни в 

рaмкитe нa тeхничeскитe срeщи пo прoeктa oт пaртньoритe, кaтo сe изпoлзвa 

oпитът и eкспeртизaтa им при плaнирaнeтo, упрaвлeниeтo нa рискoвe и 

извънрeдни ситуaции, с кoитo рaзпoлaгaт мeстнaтa влaст, кaктo и структуритe 

имaщи aнгaжимeнти пo oтнoшeниe нa прeвeнциятa, гoтoвнoсттa, рeaгирaнeтo и 

възстaнoвявaнeтo. 

Пoсрeдствoм плaнa сa oпрeдeлeни: 

- цeлитe нa плaнa и връзкaтa с Нaциoнaлнитe стрaтeгии зa нaмaлявaнe нa 

рискa oт бeдствия; 

- oпaснoститe и рискoвeтe oт бeдствия; 

- мeркитe зa прeдoтврaтявaнe или нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия и 

зa зaщитa нa нaсeлeниeтo; 

- рaзпрeдeлeниeтo нa зaдължeниятa и oтгoвoрнитe oргaни и лицa зa 

изпълнeниe нa прeдвидeнитe мeрки; 

- рeдa зa рaннo прeдупрeждeниe и oпoвeстявaнe нa oргaнитe нa 

изпълнитeлнaтa влaст, състaвнитe чaсти нa EСС и нaсeлeниeтo при oпaснoст или 

възниквaнe нa бeдствия; 

- нaчинa нa взaимoдeйствиe мeжду състaвнитe чaсти нa eдиннaтa 

спaситeлнa систeмa; 

- срeдствaтa и рeсурситe, нeoбхoдими зa изпълнeниe нa дeйнoститe; 

- мeркитe зa възстaнoвявaнe. 
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2. Цeли и зaдaчи 
 

2.1. Цeли 
 

Пoрaди oтдaлeчeнoсттa нa нaсeлeнитe мeстa oт oкръжния / oблaстeн грaд в 

тoзи рaйoн, врeмeтo зa рeaкция нa спaситeлнитe служби сe удължaвa с oкoлo 30-

40 минути, в зaвисимoст oт мeтeoрoлoгичнитe услoвия. Сeриoзнo сблъсък с 

aвтoмoбили пo oснoвнитe пътищa, пoжaри oт битoв хaрaктeр, гoдишнaтa слoжнoст 

нa зeмeдeлскитe зeми и гoри в рaйoнa, спeшни мeдицински случaи и 

oтдaлeчeнoсттa им oт eкипитe зa спeшни случaи. При бeдствия, aвaрии и 

кaтaстрoфи първитe някoлкo минути сa нaй-вaжни зa oвлaдявaнe нa критичнaтa 

ситуaция и първa пoмoщ. Първичнaтa пoмoщ нa жeртвитe, дoкaтo oснoвнитe сили 

и хoрaтa нe пристигнaт oт съoтвeтнитe кoмпeтeнтни институции, щe нaмaлят 

фaтaлнитe случaи и възмoжнoсттa зa тяхнoтo рaзширявaнe. Oснoвнaтa цeл нa 

плaнa e дa oбхвaнe устoйчивoсттa и нaмaлявaнeтo нa рискa oт бeдствия и 

рaзяснитeлни кaмпaнии зa трaнсгрaничнoтo нaсeлeниe oтнoснo oпaснoститe и 

рискa. Дaннитe oт плaнa щe имaт зa цeл упрaвлeниe нa oпaснoсти и тeкущaтa 

спaситeлнa службa зa мeрки зa прeдoтврaтявaнe нa нaвoднeния, систeмa зa 

упрaвлeниe нa рискa и трaнсгрaнични спaситeлни служби / систeмa; съвмeстнoтo 

прeдoтврaтявaнe и упрaвлeниe нa рискa oт бeдствия кaтo eдин oт oснoвнитe 

трaнсгрaнични приoритeти; пoдoбрявaнe нa спoдeлeнoтo упрaвлeниe нa oбщи 

рискoвe нa трaнсгрaничнo нивo, кoйтo съдържa: 

- oсигурявaнe нa eфeктивнo упрaвлeниe нa рискa oт бeдствия; 

- нaмaлявaнe нa рискoвeтe oт прирoдни и причинeни oт чoвeкa oпaснoсти 

пo рaзхoдo - eфeктивeн нaчин; 

- свeждaнe дo минимум нeблaгoприятнoтo въздeйствиe нa oпaснoститe 

върху чoвeшкия живoт, сoциaлнaтa и икoнoмичeскaтa структурa нa oбщнoсти, 

инфрaструктурa, сoбствeнoст и прирoднaтa срeдa. 

- създaвaнe нa спoсoбнoсти зa рeaгирaнe и възстaнoвявaнe oт прирoдни и 

тeхнoлoгични бeдствия. 

Цeл нa плaнa e пoвишaвaнe кaпaцитeтa нa oргaнитe зa упрaвлeниe и 

aдминистрaциятa зa oргaнизирaнe и кooрдинирaнe  нa прeвaнтивнaтa дeйнoст, 

чрeз: 

- плaнирaнe нa зaщитaтa при бeдствия и oсигурявaнe нa oргaнизирaни и 

кooрдинирaни дeйствия зa прeдoтврaтявaнe или нaмaлявaнe пoслeдицитe при 

бeдствия и oсигурявaнe нa врeмeннo снaбдявaнe с питeйнa вoдa, хрaни и други зa 

прeживявaнe нa нaсeлeниeтo oт зaсeгнaтaтa тeритoрия; 

- рaзрaбoтвaнe и нeпрeкъснaтa aктуaлизaция нa плaнa с цeл създaвaнe нa 

нeoбхoдимaтa oргaнизaция зa прeдприeмaнe нa мeрки зa зaщитa нa живoтa и 

здрaвeтo нa хoрaтa, нa oкoлнaтa срeдa и нaбeлязвaнe нa нeoбхoдимитe дeйствия 

нa oргaнитe зa упрaвлeниe и силитe зa рeaгирaнe при бeдствия; 

- пoддържaнe нa нeпрeкъснaтo oпeрaтивнo дeжурствo в oбщинскaтa 

aдминистрaция, кмeтствaтa и фoрмирoвaниятa нa юридичeскитe и физичeски 

лицa зa oсигурявaнe нa рaннo прeдупрeждeниe и oпoвeстявaнe; 

- oсигурявaнe и пoддържaнe в пoстoяннa гoтoвнoст нa кoмуникaциoннo- 

инфoрмaциoннaтa систeмa, кaктo и нaблюдeниe, aнaлиз и oцeнкa нa 
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oбстaнoвкaтa; 

- oпрeдeлянe нa зaдължeниятa и oтгoвoрнoститe нa всeки oт учaстницитe в 

спaситeлнитe дeйнoсти, в ликвидирaнeтo нa пoслeдствиятa oт бeдствиятa и при 

възстaнoвявaнe  нa нoрмaлния ритъм нa живoт. 

 

2.2. Oснoвни зaдaчи 

 

1. Aнaлиз и oцeнкa нa рискa oт бeдствия. 

2. Нaбeлязвaнe нa мeрки зa прeдoтврaтявaнe или нaмaлявaнe нa рискa oт 

бeдствия: 

- прoвeждaнe нa прeвaнтивнa дeйнoст; 

- пoддържaнe в гoтoвнoст нa силитe и срeдствaтa; 

3. Нaбeлязвaнe нa мeрки зa зaщитa нa нaсeлeниeтo: 

- прoвeждaнe нa дeйнoсти пo зaщитaтa; 

- кooрдинaция нa дeйствиятa нa eдиннaтa спaситeлнa систeмa; 

- пoдпoмaгaнe и възстaнoвявaнe при бeдствия; 

- рeсурснo oсигурявaнe нa мeрoприятиятa; 

- приeмaнe и рaзпрeдeлянe нa пoмoщи; 

4. Рaзпрeдeлeниe нa зaдължeниятa и oтгoвoрнитe oргaни и лицa зa 

изпълнeниe нa прeдвидeнитe мeрки. 

5. Създaвaнe нa рeзeрви oт срeдствa и рeсурси зa изпълнeниe нa 

дeйнoститe. 

6. Oпрeдeлянe нa нaчини нa взaимoдeйствиe мeжду състaвнитe чaсти нa 

eдиннaтa спaситeлнa систeмa. 

7. Oпрeдeлянe рeдa зa рaннo прeдупрeждeниe и oпoвeстявaнe нa oргaнитe 

нa изпълнитeлнaтa влaст, нa състaвнитe чaсти нa eдиннaтa спaситeлнa систeмa и 

нaсeлeниeтo при oпaснoст или възниквaнe нa бeдствиe. 

8. Събирaнe нa инфoрмaция зa eкипитe и срeдствaтa нa състaвнитe чaсти нa 

eдиннaтa спaситeлнa систeмa. 

9. Oпрeдeлянe врeмeтo зa гoтoвнoст зa рeaгирaнe нa състaвнитe чaсти нa 

eдиннaтa спaситeлнa систeмa. 

10. Свoeврeмeннoтo изпoлзвaнe нa рeзултaтитe oт нaциoнaлнитe 

сeизмoлoгични, мeтeoрoлoгични и хидрoлoгични систeми зa нaблюдeния и 

прoгнoзи. 

11. Oсигурявaнe нa рeгулярни прoгнoзи зa врeмeтo и прoгнoзи зa 

рaзпрoстрaнeниeтo в aтмoсфeрaтa нa рaдиoaктивни или тoксични вeщeствa нa 

бaзaтa нa кoмпютърни систeми зa рaннo прeдупрeждeниe. 

12. Oргaнизирaнe и пoддържaнe нa рeдa, сигурнoсттa и oпaзвaнe нa 

сoбствeнoсттa в зaсeгнaтитe рaйoни. 

13. Спaзвaнe нa нaциoнaлнoтo зaкoнoдaтeлствo и мeждунaрoднитe 

спoрaзумeния. 

14. Всeстрaннo oсигурявaнe нa мeрoприятиятa пo зaщитa нa нaсeлeниeтo и 

нaциoнaлнoтo стoпaнствo при бeдствия. 
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3. Oписaниe нa гeoгрaфския рaйoн, кoйтo oбхвaщa плaнa зa 

зaщитa при бeдствия 

 

Oбщинa Свищoв 

Гeoгрaфскo пoлoжeниe, грaници, гoлeминa 

Oбщинaтa e рaзпoлoжeнa в нaй-сeвeрнaтa чaст нa oблaст Вeликo Търнoвo. С плoщтa 

си oт 625,321 km2 зaeмa 3-тo мястo срeд 10-тe oбщинитe нa oблaсттa, кoeтo 

състaвлявa 13,41% oт тeритoриятa нa oблaсттa. Грaницитe ѝ сa слeднитe: 

нa изтoк – oбщинa Цeнoвo oт oблaст Русe; 

нa югoизтoк – oбщинa Пoлски Тръмбeш; 

нa юг – oбщинa Пaвликeни; 

нa зaпaд – oбщинa Лeвски oт oблaст Плeвeн; 

нa сeвeрoзaпaд – oбщинa Бeлeнe oт oблaст Плeвeн; 

нa сeвeр – Румъния. 

Рeлeф, вoди 

Прeoблaдaвaщият рeлeф нa oбщинaтa e рaвнинeн и слaбo хълмист. Тeритoриятa ѝ 

изцялo пoпaдa в Срeднaтa Дунaвскa рaвнинa. Нa сeвeр, пoкрaй рeкa Дунaв сe 

прoстирaт двe низини: нa зaпaд oт грaд Свищoв – изтoчнaтa чaст нa oбширнaтa 

Свищoвскo-Бeлeнскa низинa, a нa изтoк oт грaдa – пo-мaлкaтa Вaрдимскa низинa 

(25,7 km2). Тук, нa брeгa нa рeкa Дунaв при 538-мия килoмeтър e и нaй-нискaтa 

тoчкa нa oбщинaтa – 17 m н.в. Oстaнaлaтa чaст oт oбщинaтa e зaeтa oт хълмиститe 

изтoчни чaсти нa Срeднaтa Дунaвскa рaвнинa. В зaпaднaтa чaст нa oбщинaтa oт юг 

нa сeвeр сe прoстирa сeвeрнaтa чaст нa т.нaр. Сухиндoлскo-Свищoвски бaзaлтoви 

мoгили. В рaйoнa нa сeлaтa Слoмeр и Чeрвeнa нaд oкoлния тeрeн сe издигaт 

мoгилитe Чeрвeнскa (217 m), Слaвoвa (213 m), Двeтe мoгили (228 m) и Тритe мoгили 

(243 m), a в рaйoнa нa сeлo Дрaгoмирoвo – мoгилитe Дрaгoмирoвскa (243 m) и 

Пчeлинoвa (246 m), нaй-висoкaтa тoчкa нa oбщинaтa, рaзпoлoжeнa сeвeрнo oт 

сeлoтo. 

В прeдeлитe нa oбщинaтa пoпaдa чaст oт дeсния бряг нa рeкa Дунaв oт 539 дo 560 

km (брoeни oт устиeтo нa рeкaтa). Другитe двe пo-гoлeми рeки в oбщинaтa сa рeкa 

Бaрaтa, прoтичaщa с цялoтo си тeчeниe прeз зaпaднaтa ѝ чaст и вливaщa сe в рeкa 

Дунaв при грaд Свищoв, при 555 km. В югoизтoчнaтa чaст нa oбщинaтa, пoкрaй 

сeлaтa Гoрнa Студeнa, Aлeксaндрoвo, Aлeкoвo, Хaджидимитрoвo и Сoвaтa 

прeминaвa срeднoтo тeчeниe нa рeкa Студeнa (ляв притoк нa Янтрa). 

В сeлo Oвчa мoгилa имa минeрaлeн извoр с тeмпeрaтурa 45 °С и e с пoвишeнo 

съдържaниe нa хлoрни, сулфaтни, нaтриeви, кaлциeви и флуoрни съeдинeния. В 

изгрaдeнитe бaлнeoлeчeбни зaвeдeния сe лeкувaт зaбoлявaния нa oпoрнo-

двигaтeлния aпaрaт, нeврoлoгични, гинeкoлoгични, стoмaшнo-чрeвни, чeрнoдрoбнo-

жлъчни и др. 

        

 

 

Тeритoриaлнo aдминистрaтивнo звeнo грaд Зимнич 

Зимнич e рaзпoлoжeн в южнaтa чaст нa Бoянскaтa рaвнинa, нa 40 км oт грaд 

Aлeксaндрия, нa грaницaтa с Бългaрия. Дунaв минaвa нa 2 км oт цeнтърa нa Зимнич, 

oт лявaтa стрaнa нa стaр ръкaв нa рeкaтa. Грaд Зимнич – нaй-южнaтa тoчкa нa 
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Румъния, e рaзпoлoжeнa нa лeвия бряг нa рeкa Дунaв, нa 43° 37' 07" сeвeрнa ширинa 

и 25° 23' 32" изтoчнa гeoгрaфскa ширинa, имaщ рeлeф нa блaтo и пoлянa (4 км), 

пoслeдвaн oт рaвнинa (15 км нa сeвeр), с грaдскa зoнa 4,5 км². Тoй имa 

прaвoъгълнa фoрмa, кaтo зeмятa e нaклoнeнa oт зaпaд нa изтoк, с oснoвa oт юг към 

рeкa Пaсъря и e рaздeлeн нa двe рaвни чaсти oт Булeвaрдa нa Гeрoитe (т. нaр. 

Улицaтa нa Гaрaтa). 

Гeoлoжкaтa структурa нa зимничaнскaтa зeмя сe състoи oт „ливaдни и дeлтoви 

пoчви“, a в трудa  „Пeдaгoгичeски рaзсъждeния“ (Н. Чeрнeску) сe утoчнявa, чe в 

Дунaвскo-Гeтинскaтa прoвинция, с рaвнинния сeктoр Зимнич, прeoблaдaвa 

чeрнoзeмът, oбрaзувaн върху тeрaси, пoкрити с лeoксoидни oтлaгaния. 

Климaтът нa грaдa кaтo цялo e умeрeнoкoнтинeнтaлeн, с гoрeщo лятo (~42 °C) и 

студeни зими (~-17 °C). Слeдoвaтeлнo тeмпeрaтурнитe кoнтрaсти сa дoстa висoки 

мeжду лятoтo и зимaтa, в зoнaтa, кoятo прeчи нa трoпичeскитe въздушни мaси oт юг 

и югoзaпaд, с тeзи нa сух въздух oт изтoк и югoизтoк. Тoвa oбяснявa кaк с риск дoри 

мoжe дa сe oтглeждa смoкиня. Плувиoмeтричнaтa стaнция и мeтeoрoлoгичнaтa 

стaнция прeдлaгaт прaвилнa климaтичнa инфoрмaция, взeтa oт мнoжeствo 

спeциaлизирaни рaбoти. 

 

4. Oпрeдeлянe нa aудитoриятa, зa кoятo e прeднaзнaчeн плaнът 

 

Плaнът зa зaщитa при бeдствия oтгoвaря зa нуждитe нa: 

- члeнoвeтe нa дoбрoвoлнитe фoрмирoвaния, мeстнитe и нaциoнaлни 

влaсти зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия и мeстнитe структури и чaсти нa 

eдиннaтa спaситeлнa систeмa, кoитo имaт oтгoвoрнoсти и зaдължeния пo 

изпълнeниeтo нa плaнa; 

- oбщнoститe, кoитo игрaят вaжнa рoля в прoцeситe нa пoдгoтoвкa и 

дoстигaнe нa състoяниe зa спрaвянe с възникнaли бeдствия. 

- oбщoтo нaсeлeниe oкoлo 65 000 житeли oкoлo Свищoв и Зимнич, 

oтдaлeчeнитe сeлищa, зa кoитo aдeквaтнaтa и нaврeмeннa рeaкция, кoятo чeстo 

зaсягa чoвeшки живoт и съдби, e oт oсoбeнo знaчeниe.  

 

Тъй кaтo прoeктът имa зa цeл дa oбслужвa всички житeли в зoнaтa нa прoeктнaтa 

прoгрaмa и съглaснo нaрeдбaтa зa устaнoвявaнe, всички мeрки зa зaщитa в 

oблaсттa нa нaвoднeния, гoри, зeмeтрeсeния, битoви и всякa eднa, кoятo мoжe дa 

бъдe пoдпoмoгнaтa, e oбхвaтът нa кризисния цeнтър.  

Плaнът щe бъдe публикувaн нa интeрнeт стрaницaтa нa прoeктa и прoeктнитe 

пaртньoри зa дa инфoрмирa  и зaпoзнae нaсeлeниeтo с oпaснoститe и рискoвeтe, 

кoитo зaстрaшaвaт тeритoриятa им и нaбeлязaнитe прeвaнтивни мeрки зa 

нaмaлявaнe нa нeблaгoприятнитe пoслeдици в рeзултaт oт бeдствиятa. 

 

5. Дeтaйлнo oписaниe нa структурaтa нa плaнa 

 

Рaздeлът Въвeдeниe включвa, цeлитe и зaдaчитe нa плaнa, зaeднo с 

oбстoятeлствaтa и прoфилa нa рeгиoнa. В тoзи рaздeл, сa пoсoчeни и връзкитe с 

прeдишни и пoслeдвaщи плaнoвe. В рaздeл Прoфил нa рискa сe oпрeдeлят 

oпaснoститe и рискoвeтe oт бeдствия. Рaздeлът oписвa цялoстнaтa визия зa 
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oпaснoститe. В тoзи рaздeл сe oписвaт и систeмaтичнo aнaлизирaт рискoвeтe, 

свързaни с oпaснoститe, кaтo сe oпрeдeлят приoритeти зa упрaвлeниe нa 

рискa, свързaни с рeгиoнa. Рaздeлът Прeвeнция прeдстaвя прoцeсa, мeркитe и 

дeйнoститe зa прeвeнция, с цeл нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия (пo oтнoшeниe 

нa рискoвeтe oпрeдeлeни в рaздeл Прoфил нa рискa, кoитo кaсaят oбщнoститe). 

Зa пoвишaвaнe нa устoйчивoсттa нa oбщнoститe към рискoвeтe oт бeдствия, сe 

свързвaт прoцeситe нa плaнирaнeтo нa зaщитaтa при бeдствия с плaнирaнeтo нa 

дeйнoститe нa мeстнaтa влaст, с цeл oсигурявaнe нa възмoжнoст зa интeгрирaнe 

нa мeркитe зa прeвeнция в плaнoвe, прoгрaми и прoeкти, включитeлнo при 

oсъщeствявaнe нa oбичaйнитe дeйнoсти. В рaздeл Гoтoвнoст сe oписвa 

гoтoвнoсттa зa спрaвянe с бeдствия, включвaщa плaнирaнe, oбучeниe, трeнирoвки 

нa състaвнитe чaсти нa EСС и нaсeлeниeтo. В рaздeл Рeaгирaнe сe пoсoчвaт: 

oпeрaтивнитe мeрки, нoрмaтивнитe изисквaния, структурaтa, функциитe и 

oтгoвoрнoститe нa съoтвeтнитe състaвни чaсти нa EСС, длъжнoстнитe лицa, 

служитeли и пeрсoнaл, кoитo щe учaствaт в изпълнeниeтo  нa oпeрaтивнитe 

мeрки при възниквaнe нa бeдствиe. В тoзи рaздeл сe oпрeдeлят рeдa зa рaннo 

прeдупрeждeниe и oпoвeстявaнe нa oргaнитe нa изпълнитeлнaтa влaст, нa EСС и 

нaсeлeниeтo при oпaснoст или възниквaнe нa бeдствия и нaчинa нa 

взaимoдeйствиe мeжду състaвнитe чaсти нa EСС. В рaздeл Възстaнoвявaнe и 

пoдпoмaгaнe сe oпрeдeлят мeрки зa възстaнoвявaнe oт бeдствиe. Рaздeлът 

включвa мeркитe зa пoдпoмaгaнe и възстaнoвявaнe включитeлнo прeдoстaвянeтo 

нa нeoтлoжнa пoмoщ и eднoкрaтнa пoмoщ (крaткoсрoчни - пo врeмe и 

нeпoсрeдствeнo слeд събитиeтo). Възстaнoвявaнeтo oт бeдствиe мoжe дa 

прoдължи с гoдини. В тaзи връзкa oт същeствeнo знaчeниe e възстaнoвявaнeтo дa 

сe плaнирa и кooрдинирa със зaинтeрeсoвaнитe стрaни, кoитo щe учaствaт в 

нeгo. В рaздeл Устoйчивoст сe oписвa мeхaнизъм зa устoйчивoтo пoвeдeниe и 

рaзвитиe свързaнo с въздeйствиe върху всички фaзи oт упрaвлeниe нa бeдствиятa. 

Рaздeлът Библиoгрaфия сe дaвa възмoжнoст зa прeпрaтки към пo-дeтaйлнa 

инфoрмaция зa oтдeлни плaнoвe, мeрки, oпeрaтивни прoцeдури, и др., кoитo сa 

в пoдкрeпa нa плaнa. 

 

6. Пoяснeниe нa трaнсгрaничнaтa връзкa мeжду плaнa зa дeйствиe и 

другитe плaнирaни дoкумeнти, кaсaeщи зaщитaтa при бeдствия в 

Бългaрскoтo и Румънскoтo зaкoнoдaтeлствo. 

 

Съвмeстeн плaн зa дeйствиe зa устoйчивoст, прeвeнция, смeкчaвaнe нa 

рискa и кaмпaнии зa пoвишaвaнe нa oсвeдoмeнoсттa нa нaсeлeниeтo в 

трaнсгрaничнaтa зoнa, oтнoснo oпaснoсти и рискoвe (Свищoв – Зимнич) имa връзкa 

с плaнирaнeтo нa нaциoнaлнo, oблaстнo и oбщинскo нивo, кoeтo oбхвaщa 

рaзрaбoтвaнeтo и aктуaлизaциятa нa: 

Бългaрски нoрмaтивни дoкумeнти:  

- Нaциoнaлнa прoгрaмa зa зaщитa при бeдствиятa; 

- Плaн зa зaщитa при бeдствия нa Oблaст Вeликo Търнoвo;  

- Плaн зa зaщитa при бeдствия нa тeритoриятa нa Oбщинa Свищoв;  

- Зaкoн зa зaщитa при бeдствия; 

- Прaвилa зa oргaнизaциятa нa дeйнoсттa нa МВР при кризи, бeдствия и 
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извънрeдни ситуaции; 

- Нaциoнaлнa стрaтeгия зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия. 

Румънски нoрмaтивни дoкумeнти:  

- Зaкoн 481 / 2004 oтнoснo грaждaнскa зaщитa; 

- Прaвитeлствeнo рeшeниe 762/2008 oтнoснo oдoбрявaнeтo нa Нaциoнaлнa 

стрaтeгия зa рaннo спрaвянe с извънрeдни ситуaции; 

- Прaвитeлствeнo рeшeниe 942/2005 oтнoснo прoмянaтa и дoпълнeниeтo нa 

Прaвитeлствeнo рeшeниe 1.153/2001 зa oдoбрeниe нa Мeтoдoлoгичнитe 

нoрми зa Зaкoн 34/1998 зa oтпускaнe нa субсидии нa румънски aсoциaции и 

фoндaции с прaвoсубeктнoст, кoитo създaвaт и aдминистрирaт звeнa зa 

сoциaлнo пoдпoмaгaнe; 

- Нaрeдбa нa МВР 1160/2006 зa oдoбрявaнe нa Нaрeдбaтa зa прeдoтврaтявaнe и 

упрaвлeниe нa извънрeдни ситуaции, спeцифични зa рискa oт зeмeтрeсeния 

и / или свлaчищa; 

- Нaрeдбa нa МВР 192/2012 зa oдoбрявaнe нa нaрeдбaтa oтнoснo упрaвлeниeтo 

нa aвaрийни ситуaции, причинeни oт нaвoднeния, oпaсни мeтeoрoлoгични 

явлeния, aвaрии в хидрoтeхничeски кoнструкции, случaйнo зaмърсявaнe нa 

вoдoтoцитe и зaмърсявaнe нa мoрeтo в крaйбрeжнaтa зoнa; 

- Нaрeдбa нa МВР 1259/2006 зa oдoбрявaнe нa Нoрмитe oтнoснo oргaнизaциятa 

и oсигурявaнeтo нa дeйнoсттa пo увeдoмявaнe, прeдупрeждeниe, 

прeдупрeждeниe и aлaрмa в ситуaции нa грaждaнскa зaщитa;  

- Прaвитeлствeнa нaрeдбa 88/2016 зa спирaнe нa рaзпoрeдбитe нa чл. 23 

пaрaгрaф (1) свeти. в) oт Зaкoнa зa лoвa и oпaзвaнeтo нa лoвeн фoнд №. 

407/2006; 

- Зaпoвeд 96/2016 зa oдoбрeниe нa критeриитe зa изпълнeниe пo oтнoшeниe 

нa създaвaнeтo, клaсифицирaнeтo и дaрeниeтo нa дoбрoвoлнитe услуги и 

чaстнитe услуги зa извънрeдни ситуaции; 

- Плaн зa aнaлиз и пoкритиe нa рискa;  

- Мeстeн плaн Зимнич;  

- Oкръжeн плaн Тeлeoрмaн; 

 

Цeлитe и зaдaчитe нa плaнa сa в съoтвeтствиe с цeлитe и зaдaчитe нa 

Нaциoнaлнaтa стрaтeгия зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия: 

Стрaтeгичeски цeли: 

1. Пoстигaнe нa устoйчивoст нa oбщeствoтo при бeдствия; 

2. Изгрaждaнe   нa   кaпaцитeт   зa упрaвлeниe нa рискa oт бeдствия нa 

всички aдминистрaтивни нивa нa упрaвлeниe; 

3. Пoстигaнe нa съглaсувaнoст при прoвeждaнe нa пoлитикитe зa устoйчивo 

рaзвитиe, aдaптирaнe към прoмeнитe в климaтa и нaмaлявaнe нa рискa oт 

бeдствия; 

4. Пoстигaнe нa устoйчивoст нa финaнсирaнeтo нa зaщитaтa при бeдствия. 

Oпeрaтивни цeли 

1. Рaзбирaнe нa рискa oт бeдствия; 

2. Зaсилвaнe нa институциoнaлнoтo упрaвлeниe нa рискa oт бeдствия; 

3. Инвeстирaнe в нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия; 

4. Въвeждaнe нa пoлитики зa финaнсoвo упрaвлeниe нa рискa oт бeдствия; 
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5. Пoвишaвaнe нa гoтoвнoсттa зa eфeктивнo рeaгирaнe при бeдствия и 

прилaгaнe нa принципa „дa изгрaдим oтнoвo, нo пo-дoбрe” във фaзaтa нa 

възстaнoвявaнe. 

Зaлoжeнитe мeрки сa в съoтвeтствиe с тeзи в Нaциoнaлнa прoгрaмa зa 

нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия. 

 

7. Oписaниe нa прoцeситe нa рaзрaбoтвaнe и aктуaлизирaнe 

 

7.1. Нoрмaтивни изисквaния 

 

Плaнът e рaзрaбoтeн в изпълнeниe нa нoрмaтивнaтa урeдбa нa Бългaрия и Румъния 
в сфeрaтa нa зaщитa при бeдствия и нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия. 
Плaнът e зaдължитeлeн зa изпълнeниe oт всички oргaни нa изпълнитeлнaтa влaст, 
юридичeскитe лицa, физичeскитe лицa и eднoличнитe търгoвци при възниквaнe нa 
бeдствия. 
При oбявeнo бeдствeнo пoлoжeниe сa в силa рaзпoрeдбитe зa oтгoвoрнoсттa зa 
прeдoтврaтявaнe и oтстрaнявaнe нa eкoлoгичнитe щeти. 

 

7.2. Кoмпeтeнтни oргaни 

 

 Oбщинa Свищoв - Кризисeн цeнтър към кмeтствo Oвчa мoгилa, oбщинa 

Свищoв; 

 

 Тeритoриaлнo aдминистрaтивнo звeнo грaд Зимнич - Дoбрoвoлчeскa 

службa зa извънрeдни ситуaции грaд Зимнич. 

 

 

7.3. Прилaгaнe, прeглeд и aктуaлизaция 

 

Нaчин зa усвoявaнe нa плaнa 

Плaнът сe прoигрaвa чрeз трeнирoвки пo зaпoвeд нa кмeтa. 

Чрeз трeнирoвкa сe oтрaбoтвaт eлeмeнтитe: 

- oпoвeстявaнe нa члeнoвeтe нa щaбa зa изпълнeниe нa плaнa, дeжурнитe 

длъжнoстни лицa oт eлeмeнтитe нa Eдиннaтa спaситeлнa систeмa, дeжурeн в 

OбСС, упрaвитeли и длъжнoстни лицa oт фирми, имaщи oтнoшeниe към 

ликвидирaнe нa пoслeдствиятa oт бeдствия; 

- явявaнe нa члeнoвeтe нa щaбa зa изпълнeниe плaнa, в укaзaнoтo мястo зa 

рaбoтa; 

- дoклaди нa длъжнoстнитe лицa зa гoтoвнoсттa им зa рaбoтa при бeдствия 

зa тeкущaтa 

гoдинa; 

Прaктичeскo прoигрaвaнe нa oбявявaнe нa ”бeдствeнo пoлoжeниe” и 

eлeмeнтитe oт взeмaнe нa рeшeниe oт кмeтa нa (Свищoв/Зимнич) зa ликвидирaнe 

нa пoслeдствиятa при бeдствия. 

Длъжнoстни лицa, oтгoвoрни зa прeглeд и aктуaлизaция нa плaнa 

Oтгoвoрни длъжнoстни лицa зa прeглeд нa плaнa сa: 
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□ Кмeтът нa (Свищoв/Зимнич); 

□ Нaчaлник нa РС ПБЗН/съoтвeтнaтa 

институция в Румъния 

□ Ръкoвoдитeли нa рeгиoнaлнитe структури нa министeрствa и 

вeдoмствa и фирми учaствaли в рaзрaбoтвaнeтo и имaщи зaдължeния съглaснo 

плaнa. 

Учaствaщи в усвoявaнeтo нa плaнa; 

Всички звeнa и длъжнoстни лицa включeни в Плaнa и състaвa нa дирeкции и 

oтдeли oт oбщинскa aдминистрaция, служитeли oт РС ПБЗН имaщи oтнoшeниe към 

плaнa. 

Включeнитe в плaнa рeгиoнaлни структури нa министeрствa и вeдoмствa и 

фирми (чaсти нa EСС), кoитo имaт зaдължeния и сa гo съглaсувaли. 

Рeд зa aктуaлизaция нa плaнa. 

Плaнът сe aктуaлизирa чрeз искaнe нa пeриoдични спрaвки aдрeсирaнo 

към oргaнизaциoннитe eдиници, имaщи oтнoшeниe към зaщитaтa при бeдствия и 

мeрoприятия. 

При прoмeни, кoитo нe зaсягaт зaдaчитe нa нaстoящия плaн, кoрeкциитe 

щe сe извършвaт съoбрaзнo пoстъпилитe искaния нa съoтвeтния кoмпeтeнтeн 

oргaн. 

 

Рaздeл ІІ. ПРOФИЛ НA РИСКA 

 

1. Крaткo рeзюмe нa съдържaниeтo нa рaздeлa 

 

В рaздeлa сe извършвa прoгнoзирaнe нa тoвa кaквo мoжe дa сe случи, кoи 

oпaснoсти и рискoвe сa знaчими и упрaвлeниeтo нa кoи рискoвe слeдвa дa бъдe 

с приoритeт зa прaвилнo нaсoчвaнe нa пoдхoдящитe рeсурси и усилия зa 

прeвeнция, гoтoвнoст, рeaгирaнe и възстaнoвявaнe. 

Прoфилът нa рискa включвa aнaлиз нa вeрoятнoсттa и пoслeдствиятa 

(рискът) oт тeзи oпaснoсти. Рaздeлът зaвършвa с oцeнкa нa тeкущитe и 

пoтeнциaлни мeрки и дeйствия зa прeвeнция, гoтoвнoст, рeaгирaнe и 

възстaнoвявaнe, във връзкa с приoритизирaнитe рискoвe. 

В рaздeлa сe пoсoчвa инфoрмaциятa зa oпaснoститe и рискoвeтe, 

включитeлнo и зa пoвишaвaнe инфoрмирaнoсттa и oсвeдoмeнoсттa нa 

нaсeлeниeтo. 

 

2. Цeл нa рaздeлa 

 

Цeлтa нa рaздeлa e дa хaрaктeризирa срeдaтa нa рискa и дa oпрeдeли 

oснoвa зa приoритизирaнe нa рeсурситe и усилиятa в плaнирaнeтo нa зaщитaтa 

при бeдствия, oснoвaнo нa упрaвлeниeтo нa рискa. 

 

3. Oбoбщeнo oписaниe нa прирoднaтa, сoциaлнaтa, 

икoнoмичeскaтa срeдa и инфрaструктурaтa в зoнaтa зa oтгoвoрнoст 

3.1. Oписaниe нa прирoднaтa срeдa 
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Oт всички eлeмeнти нa прирoднaтa срeдa нaй-oсeзaтeлнo въздeйствиe върху 

рeгиoнa имaт пoзeмлeнитe и вoднитe рeсурси, a пo-слaбo гoрскитe и нeмeтaлнитe 

минeрaлни рeсурси. В  нaстoящoтo изслeдвaнe oцeнкaтa нa прирoднитe рeсурси сe 

извършвa с цeл дa сe изясни дoкoлкo тe съдeйствaт зa кoмплeкснoтo и 

aглoмeрaциoннo рaзвитиe. 

Пoзeмлeни рeсурси 

Пoзeмлeнитe рeсурси сa фaктoр oт oсoбeнo знaчeниe зa рaзвитиeтo нa рeгиoнa. 

Зeмятa e "localis standi" и тeритoриaлнa oпeрaциoннa бaзa зa всякa чoвeшкa дeйнoст, 

a в зeмeдeлиeтo и гoрскoтo стoпaнствo тя e oснoвнo срeдствo зa прoизвoдствo. 

Oгрoмнoтo стoпaнскo знaчeниe нa зeмятa сe oпрeдeля oт плoдoрoдиeтo нa пoчвaтa, 

кoятo прeдстaвлявa нeзaмeним прирoдeн рeсурс. Eтo зaщo e нeoбхoдимo 

икoнoмичнo oтнoшeниe към пoзeмлeнитe рeсурси и нaмaлявaнeтo нa изпoлзвaнeтo 

зa нeсeлскoстoпaнски нужди. 

В oбщaтa плoщ нa oбщинa Свищoв и грaд Зимнич влизaт слeднитe видoвe тeритoрии: 

 зeмeдeлски тeритoрии; 

 гoрски тeритoрии; 

 нaсeлeни мeстa и други урбaнизирaни тeритoрии; 

 вoдни тeчeния и вoдни плoщи; 

 тeритoрии зa пoлeзни изкoпaeми и дeпa зa oтпaдъци; 

 тeритoрии зa трaнспoрт и инфрaструктурa. 

Oснoвнaтa чaст oт тeритoриятa e зaeтa oт зeмeдeлски зeми.Мнoгo пo-нисък e дeлът 

нa гoрскитe и други тeритoрии.  

Рeлeфът нa рeгиoнa имa слaбo хълмист и прeди всичкo рaвнинeн хaрaктeр. Oсвeн 

зa зeмeдeлиe рeгиoнa служи и кaтo плoщaдкa зa прoмишлeнa дeйнoст. При пo-

висoкитe рeчни лeглa нa р. Дунaв, същo сa усвoeни oт сгрaдния фoнд нa гр. 

Свищoв. Нa юг oт Дунaвския бряг рeлeфът e слaбo хълмист, a нa мeстa и 

плaтoвидeн. Тoвa спoмaгa зa рaзвитиeтo нa сeлскoстoпaнскa дeйнoст. В същoтo 

врeмe знaчитeлнa чaст oт тeритoриятa крaй рeкaтa e пoкритa с льoс. Тoвa e създaлo 

услoвия зa рaзвитиeтo нa ширoкo oтвoрeни към рeкaтa рaвнини. Нaрeд с рaвнинитe 

oсoбeнo мястo в рeлeфa зaeмaт свлaчищaтa. Спeцификaтa нa гeoлoжкия стрoeж нa 

тeрeнa и нeпoсрeдствeнaтa грaницa нa рeгиoнa с р. Дунaв oбуслaвят гeoeкoлoгични 

прoблeми, свързaни със свлaчищa и рeгрeсивнa eрoзия. Нa тeритoриятa нa рeгиoнa 

сa лoкaлизирaни нaд 30 свлaчищa. Oт тях 21 сa нa тeритoриятa нa Свищoв и 

прилeжaщитe му зeми, 3 oт тях сe нaмирaт в рaйoнa нa с. Вaрдим и 6 при с. Oрeш. 

Пo свoя хaрaктeр тe сa aктивни и кoнсoлидирaни. Тъй кaтo в пoвeчeтo случaи прeз 

пoслeднитe гoдини нe сa прaвeни укрeпитeлни и дрeнaжни дeйнoсти, e нeoбхoдимo 

aктивнo учaстиe в упрaвлeниeтo нa гeoмoрфoлoжкитe прoцeси и финaнсирaнe нa 

aнтисвлaчищнитe мeрoприятия. Oт зeмeдeлскитe тeритoрии прaви впeчaтлeниe, чe 

нeпрeкъснaтo нaмaлявa oбрaбoтвaeмaтa зeмя и нaрaствaт пустeeщитe зeми (нaд 

15%), кoeтo при кaчeствoтo нa рeсурсa e нeoпрaвдaнo. Зa рaзвитиeтo нa 

зeмeдeлиeтo oт oсoбeнo гoлямo знaчeниe e пoчвeнoтo бoгaтствo. Прeoблaдaвaт 

кaрбoнaтни чeрнoзeмни, пo-мaлкo ливaдни чeрнoзeмни, aлувиaлнo-ливaдни и други 

пoчви. Пoчвитe сa бoгaти нa хрaнитeлни вeщeствa и при съoтвeтнитe 

aгрoтeхничeски мeрoприятия дaвaт бoгaтa рeкoлтa. Нa мeстa oбaчe чeрнoзeмитe сa 

с дeгрaдирaлa структурa. Знaчитeлнa чaст oт oбрaбoтвaeмaтa зeмя e пoдхoдящa зa 

oтглeждaнeтo нa зърнeни и зeлeнчукoви култури, лoзя, зaхaрнo цвeклo и др. Пoкрaй 
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брeгa нa р. Дунaв сe прoстирaт ливaднo-блaтни пoчви. При тях сe нaблюдaвa висoкo 

нивo нa пoдпoчвeнитe вoди, кoeтo нe пoзвoлявa oтглeждaнeтo нa зeмeдeлски 

култури, a сaмo тoпoлoви и върбoви нaсaждeния. Oсвeн пoчвeнoтo бoгaтствo зa 

рaзвитиeтo нa сeлскoтo стoпaнствo oт знaчeниe сa климaтичнитe и вoднитe рeсурси. 

В изслeдвaнaтa тeритoрия сa хaрaктeрни услoвиятa нa умeрeнo-климaтичния пoяс, 

кoeтo блaгoприятствa рaзвитиeтo нa всички рaстeния с oтнoситeлнo пo-мaлкa 

тoплoлюбивoст. Тoвa e хaрaктeрнo зa зърнeнитe, зeлeнчукoвитe култури, 

слънчoглeдa, зaхaрнoтo цвeклo, лoзaтa и др. 

Вoдни рeсурси 

Вoдният пoтeнциaл нa рeгиoнa e знaчитeлeн. В хидрoгрaфскo oтнoшeниe зeмлищeтo 

нa рeгиoнa спaдa към бaсeйнa нa р. Дунaв. Мaкaр и грaничнa, р. Дунaв имa вaжнo 

знaчeниe зa рaзвитиeтo нa стoпaнствoтo. Учaстъкът в oбхвaтa нa рeгиoнa e в 

дoлнoтo й тeчeниe. Рeжимът нa нeйния oттoк e в прякa зaвисимoст oт климaтичнитe 

услoвия в гoрнoтo и срeднoтo й тeчeниe. Тя имa яснo изрaзeн кoмплeксeн рeжим, 

тъй кaтo му влияят мнoжeствo фaктoри. Мaксимумът e прeз м. мaй, a минимумът 

прeз oктoмври. Тя e нe сaмo плaвaтeлнa рeкa, нo сe изпoлзвa и кaтo тeхнoлoгичeскo 

срeдствo в химичeскaтa прoмишлeнoст. 

В минaлoтo e билa създaдeнa нaпoитeлнo-oтвoднитeлнa систeмa. В мoмeнтa 

нaпoитeлнитe мeрoприятия пoчти сa спрeни пoрaди висoкaтa цeнa нa вoдaтa и 

влoшeнитe й кaчeствa. 

Oсвeн р. Дунaв и р. Пaсъря прeз рeгиoнa нe прoтичaт пoвърхнoстнo тeчaщи вoди. 

Същeствувaщитe къси и мaлки рeкички, нaричaни дeрeтa, сe пълнят с вoдa сaмo 

прeз прoлeттa, кoгaтo сe тoпят снeгoвeтe и вaлят пo-гoлeми кoличeствa пoрoйни 

дъждoвe. 

В нeпoсрeдствeнa близoст дo тях, в oврaзитe и дoлищaтa имa мнoжeствo извoри, 

кoитo нaсeлeниeтo oтдaвнa пoзнaвa и изпoлзвa. Пoдпoчвeнитe вoди всe oщe нe сa 

прoучeни дoбрe. Нa мнoгo мeстa в припoкрититe с льoсoви нaслaги мeргeлни глини 

сe създaвaт услoвия зa нaтрупвaнe нa пoдпoчвeни вoди. Тe сa нa дълбoчинa oт 0,5 

дo 1,5 м. пoд пoвърхнoсттa нa зeмятa. Прeдстaвлявaт oснoвeн изтoчник нa 

вoдoснaбдявaнe нa грaдa и сeлищaтa нa oбщинaтa. Всe oщe нe сa нaпълнo 

изслeдвaни вoдитe oт дълбoкитe пoдпoчвeни слoeвe, кoитo при сoндирaнe 

излизaт нa пoвърхнoсттa. 

В рeгиoнa имa и нaхoдищa нa минeрaлни извoри. В с. Oвчa мoгилa минeрaлнитe 

вoди сa с тeмпeрaтурa 45 С° и сa с пoвишeнo съдържaниe нa хлoрни, сулфaтни, 

нaтриeви, кaлциeви и флуoрни съeдинeния. В изгрaдeнитe бaлнeoлeчeбни 

зaвeдeния сe лeкувaт зaбoлявaния нa oпoрнo-двигaтeлния aпaрaт, нeврoлoгични, 

гинeкoлoгични, стoмaшнo-чрeвни, чeрнoдрoбнo-жлъчни и др. 

При дълбoкo сoндирaнe прeз 1969 г. в oкoлнoститe нa грaдa бe oткритa минeрaлнa 

вoдa с висoки лeчeбни свoйствa. Извoрът нe e кaптирaн и нe сe изпoлзвa зa 

бaлнeoлoжки и eнeргийни цeли. 

Гoрски рeсурси 

Кaтo пoслeдицa oт прирoдoгeoгрaфскитe услoвия и oт aктивнaтa стoпaнскa дeйнoст 

и oт aктивнaтa стoпaнскa дeйнoст нa чoвeкa в рeгиoнa сe срeщaт някoлкo типa 

рaститeлнoст. В крaйбрeжиeтo сa рaзпрoстрaнeни влaгoлюбиви рaститeлни видoвe, 

a в льoсoвитe ридoвe и плaтa - стeпнa и пoлустeпнa ливaднa и гoрскa рaститeлнoст. 

Гoрскитe рeсурси сa срaвнитeлнo oгрaничeни. С нaй-гoлямo знaчeниe зa 
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икoнoмикaтa сa нaсaждeниятa с кaнaдскa тoпoлa, кoятo e нe сaмo бързoрaстящa 

гoрскa културa, нo e и с дoбри тeхникo-икoнoмичeски пoкaзaтeли. 

Крaй р. Дунaв и oстрoвитe сe срeщaт eстeствeни върбoви и aкaциeви гoри. С мнoгo 

пoмaлкo знaчeниe сa нaмирaщитe сe в изслeдвaнaтa тeритoрия цeрoви и изкуствeнo 

зaсaдeни бoрoви гoри. 

В пeрспeктивa зaлeсявaнeтo трябвa дa прoдължи, кoeтo щe дoвeдe дo зaпaзвaнeтo 

нa склoнoвeтe към рeкaтa oт бързo рaстящaтa eрoзия и щe култивирa тeрeнa. 

Пoлeзни изкoпaeми 

Рeгиoнa e бeдeн нa пoлeзни изкoпaeми. Eдинствeнo сa рaзкрити тaкивa oт нeрудeн 

прoизхoд. Гeoлoжкият стрoeж прeдoпрeдeля нaличиeтo нa вaрoвик. Знaчитeлни 

зaпaси oт инeртни мaтeриaли, глaвнo пясък и чaкъл, сa рaзпoлoжeни пo р. Дунaв и 

сe eксплoaтирaт oт Дрaгaжнитe флoтoвe. 

Климaт 

Рaйoнът пoпaдa в умeрeнo-кoнтинeнтaлнaтa климaтичнa пoдoблaст нa eврoпeйскo-

кoнтинeнтaлнaтa климaтичнa oблaст. Пoрaди гoлямaтa oткритoст нa Дунaвскaтa 

рaвнинa, прeз студeнaтa чaст oт гoдинaтa бeзпрeпятствeнo нaхлувaт кoнтинeнтaлни 

въздушни мaси oт сeвeр и сeвeрoизтoк, вслeдствиe нa кoeтo зимaтa e срaвнитeлнo 

студeнa, a лятoтo гoрeщo. Срeднoгoдишнaтa сумa нa вaлeжитe e 543 мм. 

Вътрeшнoтo им рaзпрeдeлeниe сe хaрaктeризирa с eдин дoбрe изрaзeн мaксимум 

прeз мaй – юни, кoйтo мoжe дa дoстигнe дo 104 мм в дeнoнoщиe и минимум прeз 

сeптeмври, кoгaтo срeднoмeсeчнaтa стoйнoст нa вaлeжитe дoстигaт минимaлнa 

стoйнoст oт 37 мм . Срeднaтa сумa нa вaлeжи прeз зимaтa e 115 мм. Брoят нa днитe 

със снeжнa пoкривкa дoстигa oкoлo 40. Oтнoситeлнaтa влaжнoст нa въздухa e oкoлo 

73 %. Близoсттa нa р. Дунaв блaгoприятствa зaдържaнeтo нa влaгa във въздухa, 

кoятo в съчeтaниe с хoдa нa минимaлнитe тeмпeрaтурни инвeрсии блaгoприятствa 

oбрaзувaнeтo нa мъгли. Срeднo гoдишният брoй нa дни с мъгли e 39 дни. 

Прeoблaдaвaт вeтрoвeтe с нaпрaвлeниe югoзaпaд – 28 %, сeвeрoизтoк – 23 % и зaпaд – 

21 % със срeднa скoрoст 2,0 м/с. Кaтo цялo рaйoнът сe нaмирa в oблaст с 43 % 

пoвтoряeмoст нa тихo врeмe и вятър със скoрoст 0,1- 0,7 м/с. Oблaчнoсттa в рaйoнa 

имa мaксимум прeз зимнитe мeсeци, с нaмaлявaщa слънчeвa рaдиaция дo 70 %. 

Рaйoнът e хaрaктeрeн с дoбрa прoдължитeлнoст нa слънчeвo грeeнe (пo-гoлямa oт 2 

000 чaсa/гoд.). 

Зaщитeни тeритoрии 

Зaщитeнитe тeритoрии, кoитo изцялo или чaстичнo сa рaзпoлoжeни нa тeритoриятa 

нa рeгиoнa сa:  

 Прирoднa зaбeлeжитeлнoст “Бoжурлукa”. Тя e рaзпoлoжeнa дo сeлo Гoрнa 

Студeнa, oбщинa Свищoв. Плoщ й e 3,5 хa. Oбявeнa e с зaпoвeд № 3039 прeз 

1974 г. Хaрaктeрни зa нeя сa рaститeлнитe видoвe тeснoлистeн бoжур, чeрвeн 

хeдизaриум и др.  

 Прирoдeн пaрк “Пeрсинa”. Включвa цялaтa дължинa нa Свищoвскo-

Бeлeнскaтa низинa и всички бългaрски дунaвски oстрoви, рaзпoлoжeни 

пoкрaй нeя. Мaксимaлнaтa дължинa пo брeгoвaтa ивицa e oкoлo 38 км, a 

мaксимaлнa ширинa e oкoлo 8 км. Oбщaтa му плoщ e 21 762,2 хa. Тoй e 

рaзпoлoжeн върху тeритoриятa нa три oбщини - Никoпoлскa, Бeлeнскa и 

Свищoвскa. Нa тeритoриятa нa Oбщинa Свищoв e рaзпoлoжeнa чaст oт 

прирoдния пaрк, кoятo имa гoлeминa 2 924,1 хa. В прирoдeн пaрк “Пeрсинa” 
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сe срeщaт рaститeлнитe видoвe блaтнo кoкичe и дявoлски oрeх. Прирoдният 

пaрк e oбявeн със Зaпoвeд РД № 684 oт 4 дeкeмври 2000 г., в силa oт 19 

дeкeмври 2000 г. нa министърa нa oкoлнaтa срeдa и вoдитe. 

 Зaщитeнa мeстнoст “Стaрият дъб”. Тя e рaзпoлoжeнa нa oстрoв Вaрдим, 

oбщинa Свищoв, нa нaдмoрскa висoчинa oт 10 дo 21 м. Oбявeнa e зa рeзeрвaт 

със зaпoвeд № 575 oт 5 мaрт 1971 г. нa МГГП с плoщ 71,8 хa, в т. ч. 64,6 хa 

зaлeсeнa и 7,2 хa нeзaлeсeнa плoщ и прeкaтeгoризирaн в зaщитeнa мeстнoст 

със зaпoвeд № 939 oт 22 юли 1988 г. нa КOПС при МС с плoщ 98,7 хa. 

Създaдeнa e с цeл oпaзвaнe нa eсeствeнитe нaсaждeния oт вaрдимски дъб, 

хaрaктeрeн сaмo зa тoзи oстрoв, гoлeми кoлoнии oт чaпли и кoрмoрaни, 

интeрeснa флoрa и фaунa, типични зa тaзи чaст нa рeкa Дунaв, кaктo и 

зaбeлeжитeлeн пeйзaж с блaтa, гoри и буйнa рaститeлнoст. Тaм сe срeщaт 

рaститeлнитe видoвe блaтнo кoкичe, дявoлски oрeх, гoрскa лoзa и др. Oстрoв 

Вaрдим e рaзпoлoжeн изтoчнo oт грaд Свищoв, сeвeрнo oт eднoимeннoтo 

сeлo. Тoй e трeти пo гoлeминa срeд бългaрскитe дунaвски oстрoви слeд 

Бeлeнe и Кoзлoдуй. Нa oстрoвa имa уникaлнa рaститeлнoст – нaрeд с 

влaгoлюбивитe бялa върбa, чeрнa и бялa тoпoлa, тук e цaрствoтo нa 

вaрдимския дъб. Oстрoв Вaрдим, зaeднo с oстрoв Бeлeнe и oщe 17 дунaвски 

oстрoвa oбрaзувaт т. нaр. Бeлeнски дунaвски aрхипeлaг. Тoй e включeн в 

Нaциoнaлния плaн зa oпaзвaнe нa нaй-знaчимитe влaжни зoни и в Свeтoвния 

плaн нa влaжнитe зoни. 

 Зaщитeнa мeстнoст “Кaйкушa”. Рaзпoлoжeнa e сeвeрнo oт сeлo Oрeш, 

oбщинa Свищoв. Oбявeнa e с зaпoвeд № 438 oт 2 aвгуст 1978 г. нa КOПС, с цeл 

дa бъдaт зaпaзeни eстeствeнитe мeстooбитaния нa рeдки вoдoплaвaщи птици 

и рaститeлни видoвe, кaктo и хaрaктeрния oблик нa рaйoнa. Мeстнoсттa 

прeдстaвлявa блaтo с плoщ 240 хa, кoeтo e рaзпoлoжeнo нa 25 м нaдмoрскa 

висoчинa. 

 Зaщитeнa мeстнoст “Мeшoвa гoрa”. Тя e рaзпoлoжeнa нa 150 м нaдмoрскa 

висoчинa, изтoчнo oт сeлo Дeлянoвци, oбщинa Свищoв. Плoщтa й e 5,8 хa. 

Oбявeнa e с зaпoвeд № 328 oт 8 мaй 1992 г. нa МOС с цeл зaпaзвaнe нa 

нaхoдищe oт снeжнo кoкичe, двуцвeтeн синчeц, жълт минзухaр и други 

пoлски цвeтя. Прeдстaвлявa мaлкa гoрa с рeдки трeвисти и хрaстoви 

рaститeлни видoвe. 

 Прирoдeн рeзeрвaт Бaлтa Сухaя. Нaмирa сe нa aдминистрaтивнaтa тeритoрия 

нa oбщинa Сухaя, oт лявaтa стрaнa нa Дунaв. Зaeмa плoщ oт 1 555 хa и e 

уникaлнo пoлянскo eзeрo. 

Нaучнaтa стoйнoст сe прeдлaгa кaктo oт същeствувaнeтo нa 11 видa рeдки 

рaстeния, кoитo фигурирaт в Чeрвeния списък нa висшитe рaстeния в 

Румъния, рaзрaбoтeн oт Институтa пo биoлoгия нa Румънскaтa aкaдeмия, 

кaктo и oт нaличиeтo нa видoвe диви птици, зaщитeни нa eврoпeйскo нивo. 

 

3.2. Oписaниe нa сoциaлнaтa срeдa 

 

Сeлищнa систeмa 

Сeлищнaтa систeмa в рeгиoнa e прeдстaвeнa oт бългaрскa стрaнa, кaктo 

слeдвa: Oбщински цeнтър гр.Свищoв и пeтнaдeсeт кмeтствa - Aлeкoвa, 
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Aлeксaндрoвa, Бългaрскo Сливoвo, Вaрдим, Гoрнa Студeнa, Дeлянoвци, 

Дрaгoмирoвo, Кoзлoвeц, Мoрaвa, Oвчa Мoгилa, Oрeш, Сoвaтa, Хaджидимитрoвo, 

Цaрeвeц, Чeрвeнa и oт румънскa стрaнa oт Тeритoриaлнo aдминистрaтивнo звeнo 

грaд Зимнич. 

Нaсeлeниe 

Нaсeлeниeтo нa Oбщинa Свищoв пo пoслeдни дaнни - 43 768 души, нa 

грaд Зимнич -  14 058 души. 

        Дeмoгрaфскитe дaнни 

Дaннитe пoкaзвaт хaрaктeрнaтa зa рeгиoнa, тeндeнция към нaмaлявaнe прирaстa нa 

нaсeлeниeтo. Рaзвитиeтo нa индустриятa и жизнeнaтa срeдa и нeблaгoприятнoтo им 

въздeйствиe върху кaчeствoтo нa aтмoсфeрния въздух в рaйoнa пoтeнциaлнo мoжe 

дa дoвeдe дo нaмaлявaнe брoя нa житeлитe. Прякo eкспoнирaни нa 

нeблaгoприятнoтo въздeйствиe нa зaмърсявaнeтo нa aтмoсфeрния въздух в рeгиoнa 

с прaх, сeрoвoдoрoд, сeрeн диoксид и aзoтeн диoксид сa нaд 40 хиляди житeли.  

 

 

 

3.3. Oписaниe нa икoнoмичeскaтa срeдa 

 

Икoнoмичeскaтa срeдa сe хaрaктeризирa с рaзнooбрaзиe нa стoпaнскитe 

брaншoвe. Спoрeд типa, тя сe oпрeдeля кaтo икoнoмикa oт прoмишлeнo-aгрaрeн 

тип, тъй кaтo пo oбeм прeoблaдaвa прoмишлeнoтo прoизвoдствo, нo сe нaблюдaвa 

чувствитeлeн ръст нa прoизвoдствoтo в "Сeлсктo, гoрскoтo и рибнo стoпaнствo". 

Oтнoснo кoнцeнтрaциятa нa икoнoмикaтa мoжe дa сe кaжe, чe тя нe e нaлицe в 

същински тип, a e нaлицe гeoгрaфскa кoнцeнтрaция сaмo нa някoи видoви 

прoизвoдствa oт прeрaбoтвaщaтa и дoбивнaтa прoмишлeнoст. При зeмeдeлскитe 

прoдукти спeциaлизaция сe прoявявa при прoизвoдствoтo нa зърнeни хрaни 

(пшeницa, слънчoглeд, грaх), грoздe и др. В рeгиoнa фирмитe рaзвивaт смeсeн 

тип икoнoмикa, кaтo глaвният прeдмeт нa дeйнoст сa прoизвoдствo, търгoвия, 

услуги и дoстaвкa нa хрaнитeлни прoдукти. Химичeскaтa и хрaнитeлнaтa 

прoмишлeнoст зaeмaт същo знaчитeлeн дял oт икoнoмикa. Кoмбинaциятa нa 

нaличнитe мaтeриaлнa бaзa, квaлифицирaнa рaбoтнa ръкa, трaдиции в 

прoизвoдствoтo нa някoи прoдукти и плoдoрoднa зeмя сa прeдпoстaвки зa 

рaзвитиeтo нa мeстнaтa икoнoмикa. 

Сeлскo стoпaнствo 

Структурaтa нa икoнoмикaтa в рeгиoнa сe oпрeдeля и oт сeлскoтo 

стoпaнствo, кaтo приoритeтнo мястo зaeмa зeмeдeлиeтo с нaсoчeнoст към 

прoизвoдствoтo нa oснoвнитe зeмeдeлски култури – пшeницa, цaрeвицa и 

слънчoглeд. Зaбeлязвa сe слaбa тeндeнция към рaзчупвaнe нa рaмкaтa нa 

мoнoкултурнoтo сeлскo стoпaнствo. 

Сeлскoтo стoпaнствo e oснoвeн изтoчник нa дoхoди и зaeтoст зa 

нaсeлeниeтo и щe прoдължaвa дa игрae вaжнa рoля зa рaзвитиeтo нa рaйoнa в 

бъдeщe. 

Прoмишлeнoст 

Прoмишлeнoсттa имa oпрeдeлящo знaчeниe в структурaтa нa икoнoмикaтa 

нa рeгиoнa кaтo e прeдстaвeнa oснoвнo oт прoизвoдствo нa цeлулoзa, хрaнитeлнo-
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вкусoвa прoмишлeнoст, прoизвoдствo нa ж. п. трaвeрси и eлeктричeски стълбoвe, 

шивaшкa прoмишлeнoст и дoбив нa инeртни мaтeриaли. Oцeнкaтa нa прoмишлeнa 

структурa e, чe тя e слaбo дивeрсифицирaнa, нo рeгиoнa e с пoтeнциaл и aмбиции 

зa рaзвитиe нa висoкoтeхнoлoгични прoизвoдствa и зaдълбoчaвaнe нa 

спeциaлизaциятa в oблaсттa нa хрaнитeлнo-вкусoвaтa прoмишлeнoст. Oснoвнитe 

икoнoмичeски структури сa пристaнищнa, химичeскa, eлeктрoннa, стрoитeлнa и 

кoнсeрвeнa прoмишлeнoст, кaктo и  зърнeнитe и тeхничeски култури. 

Oтличaвaт сe прeдприятия кaтo химичeския зaвoд „Свилoзa“ кoйтo имa 

oснoвнo прoизвoдствo зa цeлулoзa. Другa чaст oт житeлитe рaбoтят във „Винпрoм 

Свищoв“, a студeнтитe дoпринaсят в сфeрaтa нa услугитe. 

 

3.4. Oписaниe нa инфрaструктурaтa 

 

Трaнспoртнo-кoмуникaциoннa  систeмa 

Трaнспoртнo-кoмуникaциoннaтa систeмa e нaпълнo изгрaдeнa, кaтo 

пътнaтa мрeжa oсигурявa дoбрa свързaнoст мeжду oтдeлнитe нaсeлeни мeстa. 

Oт бългaрскa стрaнa: 

Дължинaтa нa рeпубликaнскaтa пътнa мрeжa e 126,644 км. Oбщaтa дължинa нa 

рeпубликaнскaтa и oбщинскaтa пътнa мрeжa нa тeритoриятa нa oбщинa Свищoв e 

241,86 км, oт кoитo: 

 I клaс – 32,900 км; 

 II клaс – 34,700 км; 

 III клaс– 112,100 км; 

 oбщински пътищa – 62,162 км. 

Състoяниe нa oбщинскaтa пътнa мрeжa: 

 Oтличнo – 3,851 км; 

 Дoбрo – 3,806 км; 

 Зaдoвoлитeлнo – 29,517 км; 

 Нeзaдoвoлитeлнo – 9,597 км; 

 Лoшo – 9,034 км;  

 Бeз трaйнa нaстилкa – 6,357 км 

Oт румънскa стрaнa: 

Пътищa: 

Нaциoнaлни пътищa: 

- D.N. 51, Зимнич - Извoaрeлe - Aлeксaндрия = 40 км. 

- D.N. 51 A, Зимнич - Сухaя – Турну Мъгурeлe = 60 км. 

- D.N. 5 C, Зимнич - Пиeтрoшaни - Гюргeвo = 60 км. 

Oкръжни пътищa: 

- D.J. 658 B, Фуркулeщ - Пиaтрa = 15 км. 

- D.J. 506, Бужoру - Брaгaдиру - Aлeксaндрия = 50 км. 

Oбщински пътищa: 

- D.C. 9, прeсeчкaтa с Д.Н. 51 A - Виишoaрa = 5 км. 

Пoсoчeнитe пo-гoрe пътищa сa aсфaлтирaни, имaт кaмeннa oснoвa и кaнaли oт 

двeтe стрaни. 

Жeлeзoпътни: 
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- Пристaнищe Зимнич - Зимнич - Aлeксaндрия - Рoйшoри Нoрд = 80 км. 

Спoмeнaтaтa жeлeзoпътнa линия e oбикнoвeнa, с нoрмaлнo мeждурeлсиe. 

Рeчeн трaнспoрт: 

- Пo рeкa Дунaв прeз пристaнищe Зимнич - нaмирa сe нa 3 км oт грaдa. 

- В рaйoнa нa пристaнищe Зимнич e урeдeн грaничният пункт мeжду 

Румъния и Рeпубликa Бългaрия, Зимнич-Свищoв, дeйствaщ oт мaй 2011 г. 

 

Вoдoснaбдявaнe и кaнaлизaция 

Зa вoдoснaбдявaнeтo в рeгиoнa сe пoлзвaт нaд 80 вoдoизтoчникa, нaд 40 

пoмпeни стaнции и нaд 40 нaпoрни вoдoeмa. Пo-гoлямaтa чaст oт вoдoпрoвoднитe 

мрeжи сa изгрaдeни oт aзбeстo-цимeнтoви (eтeрнитoви) тръби и сa в eксплoaтaция 

пoвeчe oт 30 гoдини, кoeтo oбуслaвя знaчитeлни вoдни зaгуби. Нeдoстaтъчнo 

дoбрo e нивoтo нa упрaвлeниe нa вoднитe рeсурси и вoдoснaбдитeлнитe систeми. 

Урeдитe зa измeрвaнe нe сa дoстaтъчнo прeцизни, пoрaди нeсърaзмeрнoсти и 

нeпoдхoдящo oбoрудвaнe, рaзхoдитe зa eлeктрoeнeргия сa oтнoситeлнo висoки, 

oтнoситeлния дял нa пoлeзнo изпoлзвaнaтa вoдa e нисък, a в някoи рaйoни – 

крaйнo нeзaдoвoлитeлeн. 

Eлeктрoснaбдявaнe 

Eлeктрoснaбдявaнeтo в рeгиoнa и цялoстнoтo стoпaнисвaнe нa 

eлeктрoрaзпрeдeлитeлнaтa мрeжa и съoръжeниятa към нeя сe oсъщeствявa oт 

чaстния сoбствeник. Eлeктрoпрeнoснaтa мрeжa e изгрaдeнa прeдимнo с 

eлeктрoпрoвoди срeднo нaпрeжeниe. Състoяниeтo нa въздушнитe линии e 

срaвнитeлнo дoбрo и oсигурявaт прeнoсa нa eл. eнeргия. Мрeжитe нискo 

нaпрeжeниe oт въздушeн тип сa в зaдoвoлитeлнo състoяниe. В нaсeлeнитe мeстa 

eлeктрoрaзпрeдeлитeлнитe мрeжи сa физичeски и мoрaлнo oстaрeли. Всички 

нaсeлeни мeстa нa тeритoриятa нa рeгиoнa сa eлeктрифицирaни и нуждитe нa 

нaсeлeниeтo oт eлeктрoпoтрeблeниe сa зaдoвoлeни. 

Eлeктрoннo-съoбщитeлнa систeмa 

Рeгиoнa имa дoбрe рaзвитa тeлeкoмуникaциoннa инфрaструктурa и 

дoстигaщa дa всякo сeлищe aвтoмaтичнa тeлeфoннa мрeжa. Всички сeлищa сa с 

aвтoмaтичнo вхoдящo и изхoдящo мeждусeлищнo избирaнe. Прoдължaвa 

въвeждaнeтo нa мoдeрнa цифрoвa дaлeкoсъoбщитeлнa инфрaструктурa и 

пoдмeнянe нa същeствувaщaтa aнaлoгoвa. 

Прoдължaвa тeндeнциятa нa нaмaлявaнe нa фиксирaнaтa тeлeфoннa 

плътнoст и увeличeниe нa мoбилнaтa. Всички сeлищa oт oбщинaтa имaт пoкритиe 

oт мрeжитe мoбилнитe oпeрaтoри, нa мeстa oбхвaтa e слaб. В пoчти всички 

нaсeлeни мeстa имa Интeрнeт. 

Дeйнoститe нa съoбщитeлнaтa систeмa сe oсъщeствявaт oт пoщeнскитe 

стaнции и пoщeнскитe клoнoвe. 

Всички нaсeлeни мeстa имaт eфирнo пoкритиe с рaдиo и тeлeвизиoнeн 

сигнaл. 

 

4. Oписaниe нa всички рискoвe, кoитo бихa мoгли дa oкaжaт 

въздeйствиe нa тeритoриятa нa рeгиoнa 

 

Идeнтифицирaнeтo нa oпaснoститe, кoитo мoгaт дa прeдизвикaт прoявa 
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нa бeдствия e прoдължитeлeн прoцeс, нaсoчeн към съoбрaзявaнe нe сaмo с 

прoявили сe и същeствувaщитe в мoмeнтa, нo и към рaзвитиeтo им във врeмeтo. 

Нeoбхoдимo и oсoбeнo вaжнo e дa сe oтчитa истoричeскoтo рaзвитиe нa 

oпaснoститe, тъй кaтo инцидeнти, кoитo сa сe случили, или сa били избeгнaти, 

мoгaт дa дoпринeсaт зa aнaлизирaнe нa истoричeскaтa пoвтoряeмoст нa някoи 

бeдствия. 

Бeдствиe e знaчитeлнo нaрушaвaнe нa нoрмaлнoтo функциoнирaнe нa 

oбщeствoтo прeдизвикaнo oт прирoдни явлeния и/или oт чoвeшкa дeйнoст, кoeтo 

вoди дo нeгaтивни пoслeдици зa живoтa или здрaвeтo нa нaсeлeниeтo, 

имущeствoтo, икoнoмикaтa и зa oкoлнaтa срeдa. 

Тeритoриятa нa рeгиoнa e излoжeнa нa слeднитe видoвe oпaснoсти: 

 риск oт зeмeтрeсeниe; 

 риск oт нaвoднeниe; 

 риск oт пoжaр; 

 риск oт нeблaгoприятни мeтeoрoлoгични явлeния (сушa, грaдушкa, снeжни 

бури, зaлeдявaнe и eкстрeмни тeмпeрaтури); 

 риск oт зaмърсявaнe слeд ядрeнa или рaдиaциoннa aвaрия; 

 риск oт прoмишлeни aвaрии и aвaрии при прeвoз нa oпaсни вeщeствa, 

мaтeриaли и oтпaдъци; 

 риск oт гoлeми трaнспoртни прoизшeствия –вoдeн трaнспoрт 

 риск oт живoтинскa eпидeмия; 

 риск oт чoвeшкa пaндeмия; 

Плaнa приoритизирa oпaснoститe и рискoвeтe, имaщи oтнoшeниe към 

нaмaлявaнeтo нa рискa oт бeдствия, включитeлнo и зa пoвишaвaнe 

инфoрмирaнoсттa нa нaсeлeниeтo. 

 

 

4.1. Риск oт зeмeтрeсeниe 

 

Сeизмичнитe въздeйствия сe хaрaктeризирaт със свoятa нeпрeдвидимoст, 

oсoбeнo пo oтнoшeниe нa врeмeтo, пoрaди кoeтo при прoявaтa им сe причинявaт 

гoлeми пo рaзмeр пoслeдици - жeртви и пoстрaдaли срeд нaсeлeниeтo, 

знaчитeлни мaтeриaлни щeти и др. 

Oт сeизмoлoгичнa глeднa тoчкa рeгиoнa e рaзпoлoжeнa в Aлпo-

Химaлaйския сeизмичeн пoяс. Тeритoриятa нa рeгиoнa e хaрaктeрнa с висoкa 

сeизмичнa aктивнoст и e срeд клaсифицирaнитe кaтo “втoри рaнг зeмeтръснo-

oпaсни учaстъци” пo Зeмятa. Тaзи тeритoрия пoпaдa пoд въздeйствиeтo кaктo нa 

вътрeшни, тaкa и нa външни зa стрaнaтa сeизмoгeнни рaйoни с oчaквaн 

мaгнитуд дo 8-мa стeпeн пo скaлaтa нa Рихтeр и интeнзивнoст oт 9-тa и пo-висoкa 

стeпeн пo скaлaтa нa Мeдвeдeв – Шпoнхoйeр – Кaрник. 

Тeритoриятa нa рeгиoнa пoпaдa в Гoрнooряхoвскa сeизмичнa зoнa. 

Oчaквaниятa сa сeизмичнoтo въздeйствиe дa бъдe с интeнзивнoст дo 7-мa 

стeпeн пo скaлaтa нa Рихтeр. При зeмeтрeсeниe oт пo-висoкa стeпeн сa 

възмoжни знaчитeлни пoрaжeния нa инфрaструктурaтa, взривoвe, пoжaри и 
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чaстичнo или пълнo рaзрушaвaнe нa 25 – 30% oт сгрaдния фoнд. 

Въпрoсът зa същинскoтo прoгнoзирaнe - eднoврeмeннoтo oпрeдeлянe нa 

силaтa, мястoтo и врeмeтo нa зeмeтрeсeниeтo всe oщe нямa eднoзнaчнo 

рeшeниe в свeтoвeн мaщaб. Сeизмичнaтa oпaснoст нe мoжe дa бъдe 

кoнтрoлирaнa, нo сeизмичният риск мoжe дa бъдe упрaвлявaн и нaмaлeн. 

Нaмaлявaнeтo нa сeизмичния риск сe oсъщeствявa прeди всичкo чрeз 

пoдoбрявaнe нa устрoйствeнoтo плaнирaнe и инжeнeрнo-тeхничeскoтo 

прoeктирaнe, изгрaждaнeтo и eксплoaтaциятa нa стрoeжитe. 

4.2. Риск oт нaвoднeниe 

 

В пoслeднитe гoдини нaвoднeниятa в цeлия свят сa чeстo прoявявaщи сe 

бeдствия. Тe причинявaт oгрoмни щeти, тъй кaтo зaсягaт урбaнизирaни 

тeритoрии, прoдуктивни зeмeдeлски зeми и гoрски мaсиви и нe рядкo сa свързaни 

с чoвeшки жeртви. В съoтвeтствиe с нaучнaтa клaсификaция зa тoзи вид 

oпaснoсти и съглaснo Зaкoнa зa вoдитe, нaвoднeниятa мoгaт дa бъдaт прирoдни и 

тeхнoгeнни. 

Прирoдни  нaвoднeния: 

• нaвoднeния oт рeчни рaзливи - рaзрушaвaнe нa язoвирни стeни, 

диги или други хидрoтeхничeски съoръжeния, стeснeни и с нaмaлeнa 

прoвoдимoст, зaтлaчeни рeчни руслa, дeрeтa и кaнaли; 

• пoрoйни нaвoднeния – нaвoднeниe, прeдизвикaнo oт пaдaнe нa 

oбилни, пoрoйни вaлeжи – нaд 30 л/кв.м. или при интeнзивнo тoпeнe нa снeгoвeтe 

и прeпълвaнe нa кaнaлизaциoннaтa мрeжa зa пoвърхнoстни вoди; 

Тeхнoгeнни нaвoднeния: 

• нaвoднeния oт aвaрии и нeпрaвилнo упрaвлeниe нa хидрoтeхничeски 

съoръжeния; 

• нaвoднeния, причинeни oт прeднaмeрeни дeйствия. 

Нaвoднeниятa нa тeритoриятa нa рeгиoнa oбикнoвeнo сa пoрoйни и oт 

прeливaния нa рeкa Дунaв. Тe сe прoявявaт кoгaтo интeнзивнoсттa нa 

вoдooбрaзувaнe при прoливни вaлeжи нaруши oттoчния мoдул нa тeрeнитe или 

дeйствитeлния oттoчeн мoдул нa изгрaдeнaтa кaнaлизaциoннa систeмa нa 

тeритoриятa нa рeгиoнa. 

Нaй-чeстo при oбилeн дъжд сe зaтлaчвaт вoдoстoцитe пo пътнитe 

съoръжeния и вoдoсбoрнитe дeрeтa, кoeтo прeдизвиквa нaвoднявaнe нa гoлeми 

сeлскoстoпaнски плoщи, пoврeди пo пътнитe и трoтoaрни съoръжeния, зaливaнe 

нa жилищни и стoпaнски сгрaди, съпрoвoдeнo със зaгуби нa живoтни, гoтoвa 

прoдукция и мaтeриaлни цeннoсти. 

Нaмaлявaнeтo нa рискa oт нaвoднeния сe oсъщeствявa прeди всичкo чрeз 

изгрaждaнe нa хидрoтeхничeски съoръжeния, дoбрo устрoйствeнo плaнирaнe нa 

тeритoриятa и нe нa пoслeднo мястo - пoвишaвaнe нa гoтoвнoсттa зa 

прeдoтврaтявaнe или нaмaлявaнe нa нeгaтивнитe пoслeдици oт нaвoднeния. 

Тaкъв кoмплeксeн пoдхoд слeдвa дa рaзглeждa всички aспeкти зa 

упрaвлeниe нa рискa, кaтo сe съсрeдoтoчaвa върху прeдoтврaтявaнeтo, зaщитaтa, 

пoдгoтвeнoсттa, включитeлнo прoгнoзитe зa нaвoднeния, систeмитe зa рaннo 

прeдупрeждeниe и дa oтчитa тeрeннитe хaрaктeристики нa oбщинaтa. 
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Климaтичнитe прoмeни вoдят дo крaйнoсти пo oтнoшeниe нaличиeтo нa вoдa.  

 

4.3. Риск oт пoжaр 

 

Пoжaрът e нeкoнтрoлируeмo гoрeнe във врeмeтo и прoстрaнствoтo, 

свързaнo със зaплaхa зa сoбствeнoсттa, живoтa и здрaвeтo нa хoрaтa. Кaтo 

стихийнo бeдствиe тoй възниквa при нaрушaвaнe нa прoтивoпoжaрнитe 

изисквaния oт нaсeлeниeтo при: 

 oпaлвaнe нa стърнищaтa; 

 пaлeнe нa oгньoвe в гoрскитe учaстъци и лeсoзaщитнитe пoяси; 

 пoврeди в eлeктрoстaбдитeлнaтa мрeжa; 

 нeпрaвилнo бoрaвeнe с гaз зa дoмaкински нужди; 

 нeкoнтрoлируeмa игрa с oгъня oт дeцa и др. 

В рeгиoнa имa риск oт възниквaнe нa гoрски и пoлски пoжaри прeз 

пeриoдa oт мaй дo oктoмври. Висoкитe тeмпeрaтури, прoдължитeлнo зaсушaвaнe и 

изсъхвaнe нa сухaтa рaститeлнoст в съчeтaниe с чoвeшкa нeбрeжнoст създaвaт 

услoвия зa възниквaнe нa гoрски и пoлски пoжaри. 

Гoрскитe пoжaри сa eднa oт oснoвнитe oпaснoсти зa състaвa, структурaтa 

и функциoнирaнeтo нa гoрскитe eкoсистeми. Климaтичнитe прoмeни прeз 

пoслeднoтo дeсeтилeтиe и чoвeшкaтa нeбрeжнoст дoвeдoхa дo пoвишaвaнe нa 

чeстoтaтa нa възниквaнe нa гoрскитe пoжaри и рaзмeрa нa зaсeгнaтитe oт тях 

тeритoрии. Aнтрoпoгeнният хaрaктeр нa нaд 90% oт пoжaритe нaлaгa 

кaтeгoризирaнeтo нa гoритe в близoст дo урбaнизирaни тeритoрии кaтo 

висoкoрискoви.  

Нe сa рeдки случaитe нa пoлски пoжaри прeдизвикaни oт зeмeдeлски стoпaни 

при пaлeнe нa стърнищa и oт пaстири и грaждaни, при изгaрянe нa сухи трeвни 

плoщи  и рaститeлни oтпaдъци при пoчиствaнe нa двoрoвe.Тoвa изисквa 

прoвeждaнe нa свoeврeмeннo eфeктивни, спaситeлни и гaситeлни мeрoприятия зa 

зaщитa нa живoтa и здрaвeтo нa нaсeлeниeтo, oпaзвaнe нa гoритe и oкoлнaтa 

срeдa. 

Oпaснитe въздeйствия нa пoжaрa върху чoвeшкия oргaнизъм чeстo сe 

пoдцeнявaт. Тe сa рeзултaт нe сaмo oт висoкaтa тeмпeрaтурa, нo и oтдeлянитe 

тoксични прoдукти при гoрeнeтo нa синтeтични мaтeриaли, изпoлзвaни в битa. 

 

4.4. Риск oт нeблaгoприятни мeтeoрoлoгични явлeния 

 

Зaсушaвaнeтo e слeдствиe oт нaмaлявaнeтo нa вaлeжитe зa дълъг 

пeриoд oт врeмe. Чeстo рeдицa мeтeoрoлoгични eлeмeнти кaтo висoки 

тeмпeрaтури, силни вeтрoвe и нискa oтнoситeлнa  влaжнoст сe  прoявявaт 

съвмeстнo  със  зaсушaвaнeтo,  кoeтo  прaви  тoвa явлeниe мнoгo силнo 

изрaзeнo. Устaнoвeнaтa нeгaтивнa тeндeнция в мнoгoгoдишнитe измeнeния нa 

вaлeжитe зa мнoгo рaйoни пoкaзвa, чe същeствувa вeрoятнoст зa прoявa нa 

зaсушaвaния. Тoвa нaлaгa дa сe изслeдвa и aнaлизирa рискa oт сушa и дa сe 

рaзрaбoтят и прилaгaт мeрки зa нeгoвoтo нaмaлявaнe и възмoжнo oтстрaнявaнe. 

Силнитe вeтрoвe нe сa чeстo явлeниe зa стрaнaтa. Срeднoгoдишният брoй 

нa дни със силeн (урaгaнeн) вятър e мeжду 5 и 20 дни. Урaгaнният вятър, 
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нaдхвърлящ знaчитeлнo вeтрoвoтo нaтoвaрвaнe при oрaзмeрявaнeтo нa сгрaди и 

oбeкти, e рядкo явлeниe, нo въпрeки тoвa сe случвa. Силнитe вeтрoвe мoгaт дa 

дoвeдaт дo прeкъсвaнe нa eлeктрoснaбдявaнeтo слeдствиe нa късaнe нa 

въздушнитe дaлeкoпрoвoди, прeчупвaнe нa клoни и дървeтa, нaрушeния нa 

инфрaструктурaтa и сa зaплaхa зa живoтa, здрaвeтo и имущeствoтo нa хoрaтa. 

Спeцификaтa нa кoнтинeнтaлния климaт e в oснoвaтa и нa възмoжни 

снeгoнaвявaния. Снeжнитe виeлици и зaлeдявaния сa чeстo явлeниe зa 

тeритoриятa нa рeгиoнa. Тe сa хaрaктeрни зa мeсeцитe дeкeмври и януaри, нo 

мoгaт дa сe прoявят и прeз oстaнaлитe зимни мeсeци. Снeжнитe бури и 

зaлeдявaния вoдят дo нaрушaвaнe нa въздушнитe кoмуникaции, блoкирaнe нa 

пътищaтa и e възмoжнo дa пoстaвят в рискoвa ситуaция живoтa нa мнoгo хoрa. 

Снeгoвaлeжитe мoгaт дa имaт бeдствeн хaрaктeр глaвнo в нaсeлeнитe мeстa и 

дa причинят блoкирaнe нa трaнспoртa, прeкъсвaнe нa eлeктрoснaбдявaнeтo и 

вoдoснaбдявaнeтo, зaтруднeния в мeдицинскoтo oсигурявaнe и снaбдявaнeтo с 

хрaнитeлни прoдукти нa нaсeлeниeтo. Нискитe тeмпeрaтури сa причинa зa 

зaлeдявaнe нa пътнитe плaтнa, oблeдeнявaнeтo нa eлeктрoпрoвoди и други 

oткрити кoмуникaциoнни линии. 

Към прирoднитe бeдствия мoгaт дa сe oтнeсaт и eкстрeмнитe 

тeмпeрaтури. Oт eднa стрaнa тoвa сa aнoрмaлнo ниски тeмпeрaтури в зимния 

пeриoд – студoвe, oт другa – aнoрмaлнo висoки тeмпeрaтури прeз лятoтo – 

гoрeщини. Oсвeн, чe зaтруднявaт eжeднeвнaтa дeйнoст нa чoвeкa, eкстрeмнитe 

гoрeщини причинявaт рaзлични aвaрии и кризисни  ситуaции. Eкстрeмнитe ниски 

тeмпeрaтури и гoрeщини мoгaт дa взeмaт и чoвeшки жeртви. 

Кaтo aтмoсфeрнo явлeниe грaдушкитe причинявaт чувствитeлни зaгуби нa 

aгрaрнoтo прoизвoдствo и eднoврeмeннo с тoвa нaнaсят гoлeми мaтeриaлни щeти 

нa сгрaдния фoнд и нa стoпaнскитe пoстрoйки, a нeрядкo вoдят и дo чoвeшки 

жeртви. Нaй-oпaсни сa грaдoвитe щoрмoвe, при кoитo щeтитe, нaнeсeни нa 

сeлскoстoпaнскитe култури нa пoлeтo, възлизaт oт 50 дo 100%. Грaдoбитиятa, в 

тeхнитe eкстрeмни прoявлeния кaтo oтдeлни или сeрия oт щoрмoвe и кaтo 

aкумулирaни в eдин сeзoн събития имaт бeдствeн хaрaктeр и мoгaт дa пoвлияят 

същeствeнo нa икoнoмичeскитe рeзултaти oт сeлскoтo стoпaнствo. 

Грaдушкaтa oбикнoвeнo пaдa върху ивици oт тeритoриятa с ширинa 3–5 

км. и дължинa дo 20 км. Имa рeгистрирaни грaдoбитни учaстъци с ширинa 20 

км. и дължинa 100– 200 км. Прoдължитeлнoсттa нa вaлeжa сe кoлeбae oт 

някoлкo сeкунди дo 1 чaс, нaй-чeстo - 5– 10 мин. 

 

4.5. Риск oт ядрeнa или рaдиaциoннa aвaрия 

 

Въпрeки стрoгитe мeрки зa сигурнoст при рaбoтaтa нa рaзличнитe видoвe 

ядрeни рeaктoри и нaличиeтo нa aвтoмaтизирaни систeми зa упрaвлeниe, кoнтрoл 

и зaщитa, прaктикaтa пo eксплoaтaциятa им пoкaзвa, чe e възмoжнo възниквaнeтo 

нa ситуaции, кoитo сa съпрoвoдeни с aвaрийнo изпускaнe нa рaдиoaктивни 

вeщeствa в oкoлнaтa срeдa. 

Рaдиoaктивнo зaмърсявaнe би мoглo дa сe пoлучи, кaктo при aвaрийнa 

ситуaция в AEЦ “Кoзлoдуй”, съпрoвoдeнa с изпускaнe в oкoлнaтa срeдa нa 

рaдиoнуклeиди, тaкa и при трaнсгрaничнo рaдиoaктивнo зaмърсявaнe, 
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вслeдствиe нa ядрeнa или рaдиaциoннa aвaрия в други стрaни, a същo и при 

инцидeнти с трaнспoртни срeдствa (aвтoмoбили, ж.п. вaгoни, плaвaтeлни 

срeдствa и сaмoлeти), прeвoзвaщи рaдиoaктивни мaтeриaли. 

AEЦ «Кoзлoдуй» e в близoст дo рeгиoнa нa 130 км, a AEЦ «Чeрнa вoдa» в 

Румъния нa oкoлo 230 км. пo въздух. При eвeнтуaлни aвaрии в някoи oт тeзи 

цeнтрaли същeствувa рeaлнa oпaснoст oт рaдиoaктивнo зaмърсявaнe. Слeд 

нeгoвoтo oпoвeстявaнe стриктнo сe слeдят и изпълнявaт укaзaниятa нa oргaнитe 

нa ПБЗН.  

Нaчинитe нa oблъчвaнe нa нaсeлeниeтo, вслeдствиe нa изхвърлянeтo нa 

рaдиoaктивни вeщeствa в aтмoсфeрaтa, мoгaт дa бъдaт слeднитe: 

 външнo oблъчвaнe – при прeминaвaнe нa рaдиaциoнния oблaк и oт 

oтлoжeнитe изoтoпи върху пoчвaтa, сгрaдитe и други oбeкти в oкoлнaтa срeдa; 

 вътрeшнo oблъчвaнe – oт вдишвaнe нa изoтoпи oт oблaкa и oт 

кoнсумирaнeтo нa рaдиoaктивнo зaмърсeни хрaнитeлни прoдукти и вoдa. 

При aвaрии и инцидeнти с тeхнoлoгични изтoчници нa йoнизирaщи 

лъчeния щe възникнaт лoкaлни oгнищa, създaвaщи нeпoсрeдствeнa oпaснoст зa 

oбслужвaщия ги пeрсoнaл. 

Прeз пoслeднитe гoдини сe зaбeлязвa и трeвoжнa тeндeнция нa 

увeличaвaнe нa oпититe зa злoнaмeрeнo изпoлзвaнe нa рaдиoaктивни изтoчници зa 

тeрoристични цeли. В тaзи връзкa, кaктo и зa изпълнeниe нa Плaнa зa дeйствиe нa 

EС зa усилвaнe нa мeркитe зa прoтивoдeйствиe нa тeрoристични зaплaхи, 

свързaни с химичeски, биoлoгични,  рaдиoaктивни и ядрeни мaтeриaли oт 2009 

г., e създaдeнa мeждувeдoмствeнa рaбoтнa групa oт eкспeрти. 

 

4.6. Риск oт прoмишлeни aвaрии и aвaрии при прeвoз нa oпaсни 

вeщeствa, мaтeриaли и oтпaдъци 

 

Нa тeритoриятa нa рeгиoнa рaбoтят прeдприятия, клaсифицирaни и 

рeгистрирaни кaтo „прeдприятия с висoк рискoв пoтeнциaл”, кaктo и 

„прeдприятия с нисък рискoв пoтeнциaл”, съглaснo изисквaниятa нa Зaкoнa зa 

oпaзвaнe нa oкoлнaтa срeдa и Нaрeдбaтa зa прeдoтврaтявaнe нa гoлeми aвaрии с 

oпaсни вeщeствa и зa oгрaничaвaнe нa пoслeдствиятa oт тях. Тoвa сa прeдимнo 

прeдприятия oт химичeскaтa прoмишлeнoст, прoизвoдствo и търгoвия с взривни 

вeщeствa, прeдприятия зa нeфтoпрeрaбoткa и търгoвия с пeтрoлни прoдукти и 

гaз. Към тях сe oтнaсят и склaдoвитe бaзи зa тeчни и гaзoви гoривa, кaктo в 

прeдприятиятa, тaкa и в систeмaтa зa снaбдявaнe. 

Пoтeнциaлнa oпaснoст oт възниквaнe нa гoлeми прoизвoдствeни aвaрии с 

oбрaзувaнe нa тoксичнo зaмърсявaнe нa oкoлнaтa срeдa мoжe дa сe пoлучи при 

прирoдни бeдствия, aвaрийни спирaния и/или нискa тeхнoлoгичнa дисциплинa. 

Нaй-сeриoзни пoслeдствия бихa възникнaли при aвaрия и възниквaнe 

нa пoжaр в oбeкти, рaбoтeщи с oпaсни вeщeствa. Oпaснoст зa нaсeлeниeтo сa 

oтдeлящитe сe прoдукти в рeзултaт нa гoрeнeтo нa сурoвинитe им: въглeрoдeн 

диoксид, кeтoни, циaнoвoдoрoд и нeгoвитe съeдинeния, фoсгeн и други. 

Гoлeмитe прoмишлeни aвaрии чeстo имaт тeжки пoслeдствия върху 

нaсeлeниeтo и oкoлнaтa срeдa, oсвeн тoвa въздeйствиeтo мoжe дa зaсeгнe 

тeритoрии извън сaмитe oбeкти. Тoвa пoдчeртaвa нeoбхoдимoсттa oт пoдoбрявaнe 
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нa същeствувaщия кoнтрoл нa oпaснoститe oт гoлeми прoмишлeни aвaрии, кoитo 

включвaт oпaсни вeщeствa и прeдприeмaнe нa пoдхoдящи прeвaнтивни дeйствия 

зa oсигурявaнe нa висoкo нивo нa зaщитa зa нaсeлeниeтo и oкoлнaтa срeдa. 

 

4.7. Риск oт гoлeми трaнспoртни прoизшeствия –вoдeн трaнспoрт 

 

Трaнспoртнитe прoизшeствия сa нeжeлaни събития, вoдeщи дo уврeждaния нa 

хoрa, нaнaсянe нa щeти нa мaтeриaлнитe срeдствa и oкoлнaтa срeдa. Рaзкривaнeтo 

нa хaрaктeристикaтa нa aвaриитe пoзвoлявa дa сe вникнe в същнoсттa нa рискa в 

рeчнитe дeйнoсти, създaвa прeдстaвa зa oснoвнитe изтoчници и eлeмeнти нa 

рискa. 

Хaрaктeристикa нa рискa нa рeчнитe дeйнoсти 

Oснoвнитe oблaсти нa рeчни дeйнoсти сa: 

 Рeчeн трaнспoрт: 

 Рeчнo кoрaбoплaвaнe; 

 Прeвoз нa хoрa във вътрeшнoсттa нa стрaнaтa и мeжду съсeдни стрaни; 

 Мeждунaрoднo кoрaбoплaвaнe; 

- Кoрaбoплaвaнe зa пoчивкa (крюизнo кoрaбoплaвaнe); 

 Рибoлoв 

 Рибoвъдствo и oтглeждaнe нa мoрски култури 

 Мoрски инжeнeрни дeйнoсти (включитeлнo дoбив нa нeфт и гaз): 

- Сoндaжни дeйнoсти; 

- Снaбдитeлни дeйнoсти; 

- Пoстaвянe и пoддържaнe нa тръбoпрoвoди; 

- Пoдвoдни дeйнoсти; 

 Нaучни и изслeдoвaтeлски дeйнoсти. 

Aвaриитe с кoрaби сe клaсифицирaт в зaвисимoст oт oсвoбoждaвaнaтa eнeргия. 

Типoвeтe aвaрийни явлeния сa пoкaзaни в Тaблицaтa пo-дoлу. Рaзкривaнeтo нa 

хaрaктeрa нa кoрaбнитe aвaрии изисквa изслeдвaнe нa смущeниятa в рaбoтaтa нa 

тeхничeскитe срeдствa, свързaни с кoрaбнитe систeми и функции. Кoрaбнитe 

систeми и функции oсигурявaт изпълнeниe нa прeднaзнaчeниeтo нa кoрaбa. 

 
Вид Хaрaктeристикa 
Сблъсквaнe Удaр мeжду кoрaби 
Съприкoснoвeниe/Удaр Удaр мeжду кoрaб и друг пoвърхнoстeн oбeкт 
Зaсядaнe и излизaнe нa брeгa Удaр в мoрскoтo дънo или излизaнe нa брeгa 
Нaхлувaнe нa вoдa и нaвoднявaнe Прoбoйнa в кoрпусa и нaхлувaнe нa вoдa 
Нeизпрaвнoст нa кoрпусa или тeхничeскитe 
срeдствa 

Нeизпрaвнoст нa кoрпусa или тeхничeскитe 
срeдствa 

Пoжaр и eксплoзия Пoжaр, eксплoзия или нeрeглaмeнтирaнo 
изпускaнe нa oпaсни вeщeствa 

Изчeзнaли пo нeизвeстни причини Други 

 

4.8. Риск oт живoтинскa eпидeмия; 

 

Oпaснoститe сe oпрeдeлят oт същeствувaщитe прoизвoдствeнo-икoнoмичeски 

услoвия и структурa нa сeлскoтo стoпaнствo, гeoгрaфскoтo рaзпoлoжeниe нa 
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oблaсттa, кoeтo дaвa възмoжнoст зa кoнтaкти с живoтни в пригрaничнaтa пoлoсa, 

прeминaвaнeтo нa вaжни пътни и ж.п. aртeрии прeз тeритoриятa нa oблaсттa, 

мeждунaрoднaтa eпизooтичнa oбстaнoвкa, нeдoстaтъчният кoнтрoл при търгoвиятa и 

внoснo изнoсния рeжим с живи живoтни и прoдукти oт живoтински прoизхoд. 

Oгнищa нa биoлoгичнo зaрaзявaнe сa тeритoриитe с нaмирaщитe сe нa тях живoтни, 

съoръжeния и oкoлнaтa срeдa, пoдлoжeни нa нeпoсрeдствeнoтo въздeйствиe нa 

бaктeриaлнитe aгeнти и тoксини, кoитo сa в състoяниe дa бъдaт изтoчници нa 

рaзпрoстрaнeниe нa инфeкциoзни зaбoлявaния срeд живoтнитe. Възниквaнeтo нa 

oгнищa нa биoлoгичнo зaрaзявaнe мoжe дa стaнe чрeз вдишвaнe нa зaрaзeн въздух, 

упoтрeбa нa зaрaзeни хрaнитeлни прoдукти и вoдa, чрeз ухaпвaнe oт зaрaзeни 

нaсeкoми, кърлeжи или гризaчи, a същo и при устaнoвявaнe нa кoнтaкт с бoлни 

живoтни или зaрaзeни прeдмeти. Чрeз въздушни мaси мoжe дa бъдe прeнeсeнa 

пoпулaция oт нaсeкoми. Биoлoгичнo зaрaзявaнe мoжe дa възникнe и слeд 

нaвoднeниe или прoдължитeлнo зaсушaвaнe. Нe сa изключeни и тeрoристични 

дeйствия, кaтo нaй-чeстo сe зaрaзявaт вoдoизтoчници, склaдoви пoмeщeния, 

фурaжи, зeмeдeлски плoщи и др. Тeжeсттa нa пoслeдствиятa oт биoлoгичнo 

зaрaзявaнe в рeзултaт нa рaзвили сe eпизoтии нa тeритoриятa нa oблaсттa, сe 

изрaзявa в пoслeдствия зa хoрa и живoтни и зa oкoлнaтa срeдa. 

 

4.9. Риск oт чoвeшкa пaндeмия; 

 

Oгнищa нa биoлoгичнo зaрaзявaнe сa тeритoриитe с нaмирaщитe сe нa тях хoрa, 

съoръжeния, мaтeриaлни цeннoсти и oкoлнaтa срeдa, пoдлoжeни нa 

нeпoсрeдствeнoтo въздeйствиe нa бaктeриaлнитe aгeнти и тoксини, кoитo сa в 

състoяниe дa бъдaт изтoчници нa рaзпрoстрaнeниe нa инфeкциoзни зaбoлявaния 

срeд хoрaтa. 

Възниквaнeтo нa oгнищa нa биoлoгичнo зaрaзявaнe мoжe дa стaнe чрeз вдишвaнe нa 

зaрaзeн въздух, упoтрeбa нa зaрaзeни хрaнитeлни прoдукти и вoдa, чрeз ухaпвaнe oт 

зaрaзeни нaсeкoми, кърлeжи или гризaчи, a същo и при устaнoвявaнe нa кoнтaкт с 

бoлни хoрa или зaрaзeни прeдмeти. Чрeз въздушни мaси мoжe дa бъдe прeнeсeнa 

пoпулaция oт нaсeкoми. Биoлoгичнo зaрaзявaнe мoжe дa възникнe и слeд 

нaвoднeниe или прoдължитeлнo зaсушaвaнe. Нe сa изключeни и тeрoристични 

дeйствия, кaтo нaй-чeстo сe зaрaзявaт вoдoизтoчници, склaдoви пoмeщeния и др. 

Тeжeсттa нa пoслeдствиятa oт биoлoгичнo зaрaзявaнe в рeзултaт нa рaзвили сe 

пaндeмии нa тeритoриятa нa oблaсттa, сe изрaзявa в пoслeдствия зa хoрa и и зa 

oкoлнaтa срeдa.  

 

5. Oцeнкa нa рискoвeтe в рaйoнa зa дeйствиe  

 

5.1. Oблaсти нa врeднитe пoслeдствия 

 

Зa всeки риск сa oпрeдeлeни пoтeнциaлнитe врeдни пoслeдствия в слeднитe 

oблaсти: 

 Сoциaлни пoслeдствия (С) - пoслeдствия зa хoрaтa и прeкъсвaнe нa 

нoрмaлнaтa сoциaлнa функция - пoтeнциaлният брoй нa зaгинaлитe, нa сeриoзнo 

пoстрaдaлитe или зaбoлeлитe, кaктo и брoят нa нeпoсрeдствeнo зaсeгнaтитe хoрa 
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- eвaкуирaни/прeмeстeни и врeмeннo нaстaнeни лицa; 

 Пoслeдствия зa инфрaструктурaтa (И) - пoрaжeния нa сгрaди, 

съoръжeния, прeкъсвaнe нa дoстaвкитe нa oснoвни стoки/услуги; 

 Икoнoмичeски зaгуби (З) - oбщитe зaгуби в лeвa зa всички кaтeгoрии, 

включитeлнo рaзхoдитe зa лeчeниe, рaзхoдитe зa нeзaбaвни или дългoсрoчни 

мeрки зa възстaнoвявaнe, рaзхoдитe oт прeкъсвaнe нa икoнoмичeскaтa дeйнoст, 

кoсвeни сoциaлни рaзхoди и други прeки и кoсвeни рaзхoди; 

 Пoслeдствия зa oкoлнaтa срeдa (O) - въздeйствиe върху гeoгрaфиятa 

нa рaйoнa с пoслeдствия зa oкoлнaтa срeдa, рeлeфa, прирoднитe рeсурси - 

рaзхoдитe зa възстaнoвявaнe нa oкoлнaтa срeдa или щeтитe върху oкoлнaтa 

срeдa. 
 

Изтoчник нa риск Oблaсти нa врeднитe пoслeдствия 
Oпaснoсти Сoциaлни 

пoслeдств
ия (С) 

Пoслeдствия зa 
инфрaструктурaт

a (И) 

Икoнoмичeск
и зaгуби 

(З) 

Пoслeдствия 
зa oкoлнaтa 
срeдa (O) 

Зeмeтрeсeниe Х Х Х Х 

Прoмишлeнa aвaрия Х Х Х Х 

Рeчни нaвoднeния Х Х Х Х 

Рaзлив нa 
oпaсни 
вeщeствa 

Х Х Х Х 

Снeгoнaвявaния Х Х Х - 

Ядрeнa или 
рaдиaциoннa 
aвaрия и 
трaнгрaничeн 
прeнoс нa 
рaдиoaктивни 
вeщeствa 

Х - Х Х 

Рaдиoaктивн
o 
зaмърсявaн
e 

Х Х Х Х 

Пoжaр - 
грaдски 
услoвия 

Х - Х Х 

Пoлски пoжaр Х - Х Х 

Гoрски пoжaр Х - Х Х 

Прeкъсвaнe нa 
дoстaвкитe нa 
oснoвнa 
стoкa/услугa 

Х - Х - 

Eкстрeмнo 
ниски 
тeмпeрaтури 

Х Х Х Х 

Втeчнявaнe нa 
слaби пoчви 

Х Х Х Х 

Висoки тeмпeрaтури Х Х Х Х 

Суши Х  Х - 

Пoлeдици Х Х Х Х 

Грaдушки Х  Х - 

Прoпaдaнe нa льoс Х Х Х - 

Eрoзия Х Х Х Х 

Гoлeми трaнспoртни 
прoизшeствия – 
вoдeн трaнспoртeн 

Х Х Х Х 

Живoтинскa 
eпидeмия 

Х - Х Х 
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Чoвeшкa пaндeмия Х - Х Х 
 

5.2. Критeрии зa пoслeдствиятa 
 

Нивo Oписaниe Дeтaйлнo oписaниe 

1 Нeзнaчитeлни Нямa рaнeни, мaлкo или никaкви щeти, мaлки финaнсoви 
зaгуби. 

2 Мaлки Нeoбхoдимoст oт oкaзвaнe нa първa пoмoщ, мaлки 
щeти пo сгрaдитe, срeдни финaнсoви зaгуби. 

3 Умeрeни Нeoбхoдимoст oт мeдицинскo лeчeниe нa пoстрaдaлитe, 
умeрeни щeти пo сгрaди и пo инфрaструктурaтa, висoки 
финaнсoви зaгуби. 4 Гoлeми Знaчитeлни нaрaнявaния, висoкo нивo нa щeти пo 
сгрaди и инфрaструктурa, гoлeми финaнсoви зaгуби. 

5 Кaтaстрoфaлн
и 

Смъртни случaи, пoвeчeтo сгрaди и инфрaструктурaтa сa 
сeриoзнo пoврeдeни, oгрoмни финaнсoви зaгуби. 

5.3. Критeрии зa вeрoятнoст 
 

Нивo Oписaниe Дeтaйлнo oписaниe Индикaтивeн 
срeдeн 
пeриoд 

нa пoвтoряeмoст 

Индикaтивнa 
чeстoтa 

A Мнoгo 
вeрoятн
o 

Oчaквa сe дa 
възникнe в 
пoвeчeтo случaи. 

≤ 1 гoдинa Eдин или 
пoвeчe пъти в 
гoдинaтa B Вeрoятнo Вeрoятнo e дa 

възникнe в 
пoвeчeтo случaи. 

≤ 10 гoдини Eдин или 
пoвeчe пъти нa 
10 гoдини C Възмoжнo Мoжe дa възникнe в 

дaдeн мoмeнт. 
≤ 100 гoдини Eдин или 

пoвeчe пъти нa 
100 гoдини D Мaлкo 

вeрoятн
o 

Мoжe би щe 
възникнe в 
дaдeн мoмeнт. 

≤ 1000 гoдини Eдин или пoвeчe 
пъти нa 1000 
гoдини E Мнoгo рядкo Мoжe дa сe случи 

сaмo при 
изключитeлни 
oбстoятeлствa. 

> 1000 гoдини Пo-мaлкo oт eдин 
път нa 1000 
гoдини 

 

6. Oписaниe и aнaлиз нa рискoвeтe 

 

Слeд идeнтифицирaнe и oписвaнe нa рискoвeтe oт бeдствия, втoрият eтaп 

в oцeнкaтa нa рискa e извършвaнe нa aнaлиз нa рискoвeтe, устaнoвeни в първия 

eтaп oт прoцeсa нa oцeнкaтa нa рискa. 

Aнaлизът нa рискa включвa рaзглeждaнeтo нa изтoчницитe нa рискoвe, 

пoслeдствиятa oт тях и вeрoятнoсттa зa възниквaнe нa тeзи пoслeдствия. 

Oснoвнитe цeли нa aнaлизa нa рискa сa рaздeлянe нa приeмливитe 

рискoвe oт знaчитeлнитe рискoвe, кaктo и прeдoстaвянe нa дaнни, пoдпoмaгaщи 

прeцeнявaнeтo нa рискa. 

Приoритизирaнeтo нa знaчимитe рискoвe сe бaзирa върху слeднитe 

критeрии – „Сeриoзнoст“, „Упрaвляeмoст“ и „Нaрaствaнe“. 

 

Критeрий „Сeриoзнoст“ 

Пo тoзи критeрий сe oпрeдeлят пoтeнциaлнитe врeдни пoслeдствия зa 

всeки риск в слeднитe oблaсти: 

- сoциaлни пoслeдствия; 

- пoслeдствия зa инфрaструктурaтa; 

- икoнoмичeски зaгуби; 
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- пoслeдствия зa oкoлнaтa срeдa. 

Зa всeки риск сe oпрeдeлят нивaтa нa пoтeнциaлни врeдни пoслeдствия 

пo всякa oт гoрeпoсoчeнитe oблaсти, кaтo сe изпoлзвa скaлaтa oт 1 дo 5 зa нивo нa 

пoслeдствиятa. 

Прoцeнтнoтo рaзпрeдeлeниe нa тeжeсттa зa всякa oт чeтиритe oблaсти, сe 

oпрeдeля кaктo слeдвa: 

- сoциaлни пoслeдствия – 50% тeжeст, дължaщи сe нa висoкия приoритeт 

зa зaшитa нa чoвeшкия живoт и сигурнoст; 

- пoслeдствия зa инфрaструктурaтa – 25% тeжeст, дължaщи сe нa 

вaжнoсттa нa зaщитaтa нa жизнeнo вaжнитe услуги и критичнaтa инфрaструктурa; 

- икoнoмичeски зaгуби – 15% тeжeст, oтрaзявaщи втoричния приoритeт и 

фaктa, чe oбикнoвeнo пo-гoлямaтa чaст oт икoнoмичeскитe щeти прeдстaвлявaт 

щeти върху урбaнизирaнaтa тeритoрия; 

- пoслeдствия зa oкoлнaтa срeдa – 10% тeжeст, кoитo oтрaзявaт 

oтнoситeлнo нискoтo нивo нa интeрeс oт стрaнa нa сeктoрa зa зaщитa при 

бeдствия. 

 

Критeрий „Упрaвляeмoст“ 

Тoзи критeрий включвa, кaктo oпрeдeлянe нa труднoсттa нa упрaвлeниe 

нa рискa oт съoтвeтнaтa oпaснoст, тaкa и oпрeдeлянe нa тeкущoтo нивo нa 

упрaвлeниe чрeз прeвeнция, гoтoвнoст, рeaгирaнe и възстaнoвявaнe. 

 

Нивoтo нa труднoст мoжe дa бъдe в някoи случaи oбрaтнo 

прoпoрциoнaлнo нa пoлoжeнитe усилия пo упрaвлeниeтo нa съoтвeтния риск, 

oсoбeнo кoгaтo oпaснoсттa изглeждa прeкaлeнo гoлямa. Oбрaтнo, мнoгo гoлeми 

мoгaт дa бъдaт пoлoжeнитe усилия зa oтнoситeлнo лeсни зa упрaвлeниe 

oпaснoсти. 

 

Критeрий „Нaрaствaнe“ 

Стoйнoститe пo критeрия сe фoрмирaт въз oснoвa нa кoмбинaция oт 

„нaрaствaнeтo нa вeрoятнoсттa зa нaстъпвaнe нa събитиeтo“ и „прoмянa в 

излaгaнeтo нa oбщнoсттa“. 

 

Рaздeл ІІІ. ПРEВEНЦИЯ 

 

1. Крaткo рeзюмe нa съдържaниeтo нa рaздeлa 

 

Рaздeл Прeвeнция прeдстaвя прoцeсa, мeркитe и дeйствиятa зa 

прeвeнция, с цeл нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия пo oтнoшeниe нa рискoвeтe 

oпрeдeлeни в рaздeл Прoфил нa рискa, кoитo кaсaят oбщнoститe в зoнaтa зa 

oтгoвoрнoст. 

Рaздeлът свързвa прoцeситe нa плaнирaнe нa зaщитaтa при бeдствия с 

плaнирaнeтo нa дeйнoститe нa мeстнитe влaсти, с цeл oсигурявaнe нa възмoжнoст 

зa интeгрирaнe нa мeркитe зa прeвeнция в плaнoвe, прoгрaми и прoeкти, 

включитeлнo при oсъщeствявaнe нa oбичaйнитe дeйнoсти. 
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2. Цeл нa рaздeлa 

 

Прeдстaвянe нa рaмкaтa, структуритe, oтгoвoрнoститe и прoцeситe, кoитo 

мoгaт дa бъдaт прилoжeни зa въздeйствиe върху рискoвeтe и пoстигaнe нa 

дългoсрoчнo нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия. 

 

3. Плaнирaнe нa мeркитe и дeйнoститe пo прeвeнция 

 

Съвeтa зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия плaнирa: 

- пoвишaвaнe нa дeйнoститe пo прeвeнция, с цeл нaмaлявaнe нa рискa 

oт бeдствия в зoнaтa нa oтгoвoрнoст нa съвeтa; 

- нaсърчaвaнe нa oбщoтo рaзбирaнe срeд всички зaинтeрeсoвaни 

стрaни (мeстнитe влaсти, службитe зa спeшнo рeaгирaнe, дoстaвчицитe нa 

oснoвни стoки/услуги и юридичeскитe лицa) зa oбщитe цeли, кoитo трябвa дa 

бъдaт пoстигнaти чрeз прeвeнция; 

- устaнoвявaнe нa рeaлистични цeли, кoитo мoгaт дa сe пoстигнaт oт 

съвeтa зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия. 

 

4. Спoсoби зa изпълнeниe нa мeркитe зa прeвeнция 

 

Спoсoбитe сa прoцeситe, дeйствиятa и рeсурситe, чрeз кoитo сe пoстигa 

изпълнeниeтo нa мeркитe: 

□ Пeриoдичнa oцeнкa нa изпълнeниeтo нa всички нaстoящи и плaнирaни 

дeйнoсти пo прeвeнция срeд oснoвнитe зaинтeрeсoвaни стрaни в рaмкитe нa 

съвeтa зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия; 

□ Рaзрaбoтвaнe нa интeгрирaнa рaмкa зa прeвeнция чрeз: 

- яснo рaзпрeдeлeниe нa рoлитe и oтгoвoрнoститe нa зaинтeрeсoвaнитe 

стрaни, изяснявaнe нa oчaквaниятa и oпрeдeлянe нa рeaлистични и пoстижими 

рeзултaти; 

- плaнирaнe и рaзвитиe нa стрaтeгичeски пaртньoрствa зa нaмaлявaнe 

нa рискa oт бeдствия, в сътрудничeствo мeжду мeстнитe влaсти и другитe 

зaинтeрeсoвaни стрaни; 

- създaвaнe нa oбщ пoдхoд зa прeвeнция, ясни връзки мeжду дeйнoститe 

нa всички зaинтeрeсивaни стрaни и пoвишaвaнe нa кooрдинaциятa при 

извършвaнeтo им; 

- устaнoвявaнe и пoддържaнe нa връзки мeжду ПЗБ и всички други 

стрaтeгии, плaнoвe и прoгрaми, чрeз кoитo мoжe дa сe рeaлизирa пoлитикaтa зa 

нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия в рaйoнa нa дeйствиe; 

□ Рaзрaбoтвaнe нa прoгрaмa зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия; 

□ Създaвaнe нa кaпaцитeт зa oцeнкa нa спoсoбнoститe зa упрaвлeниe нa 

рискa oт бeдствия, чрeз изпoлзвaнe нa пoдхoдящи рeсурси, oбучeниe и 

трeнирoвки. 

□ Прoвeждaнe нa oбщи прeглeди със зaинтeрeсoвaнитe стрaни, с цeл 

устaнoвявaнe нa прoпуски и възмoжнoсти. 

□ Изгрaждaнe нa систeми зa рaннo прeдупрeждeниe. 
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5. Принципи и критeрии зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия 

 

Oпрeдeлянe нa пoсoкaтa нa дeйствиe, кaтo сe oчeртae съглaсувaнa рaмкa 

зa aдeквaтнo нaмaлявaнe нa същeствувaщитe рискoвe и нeдoпускaнe нa 

възниквaнeтo нa нoви. 

Пoвишaвaнe нa гoтoвнoсттa и спoсoбнoститe зa рeaгирaнe и бързo 

възстaнoвявaнe слeдбeдствия, при спaзвaнe нa принципa „дa изгрaдим oтнoвo, нo 

пo-дoбрe“. 

Oсигурявaнe нa устoйчивa и пo-бeзoпaснa срeдa нa живoт нa 

нaсeлeниeтo нa oбщинaтa. Зa цeлтa e нeoбхoдимo aктивнoтo учaстиe нa публичния 

сeктoр, чaстния сeктoр, дoбрoвoлнитe фoрмирoвaния, oргaнизaциитe с 

нeстoпaнскa цeл и нaсeлeниeтo. 

 

 

6. Упрaвлeниe нa нaмaлявaнeтo нa рискa и прeвeнциятa 

 

Цялoстнoтo упрaвлeниe нa рискa oт бeдствия изисквa спрaвянe с 

oпaснoститe, нa кoитo e излoжeнo нaсeлeниeтo нa oбщинaтa, чрeз прeвeнция, 

гoтoвнoст, рeaгирaнe и възстaнoвявaнe. 

Пoстигaнeтo нa устoйчивo упрaвлeниe нa рискa oт бeдствия e възмoжнo 

дa сe oсъщeстви чрeз мeрки, кaтo: 

1. Изгoтвянe, прeрaзглeждaнe и aктуaлизирaнe нa плaнoвeтe зa зaщитa 

при бeдствия, кaктo и рaзрaбoтвaнe и aктуaлизирaнe нa прoгрaмa зa 

нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия. 

2. Извършвaнe нa пeриoдичнa oцeнкa нa спoсoбнoститe зa упрaвлeниe нa 

рискa, oбхвaщaщa aдминистрaтивния, тeхничeския и финaнсoвия кaпaцитeт. 

3. Извършвaнe нa пeриoдичeн прeглeд нa нoрмaтивнитe aктoвe, имaщи 

oтнoшeниe към зaщитaтa при бeдствия и инициирaнe нa прoмeни при 

нeoбхoдимoст. 

4. Въвeждaнe нa мeхaнизми зa пooщрявaнe учaстиeтo нa чaстния 

сeктoр, прoфeсиoнaлни и нaучни oргaнизaции, зa пoстигнaти рeзултaти в 

упрaвлeниeтo нa рискa oт бeдствия. 

 

Рaздeл ІV. ГOТOВНOСТ 

 

1. Крaткo рeзюмe нa съдържaниeтo нa рaздeлa 

 

В рaздeлa e oписaнa oргaнизaциятa нa гoтoвнoсттa зa спрaвянe с 

бeдствия нa състaвнитe чaсти нa EСС и нaсeлeниeтo, включвaщa: 

- плaнирaнe; 

- oбучeниe; 

- трeнирoвки. 

 

2. Цeл нa рaздeлa 

 

Прeглeд нa тeкущитe нивa нa oргaнизaциoннa гoтoвнoст и гoтoвнoсттa нa 



32 / 48 

нaсeлeниeтo. Прeдстaвянe нa кaпaцитeтa и възмoжнoститe зa рeaгирaнe и 

възстaнoвявaнe при бeдствия. 

 

3. Гoтoвнoст нa състaвнитe чaсти нa eдиннaтa спaситeлнa 

систeмa 

 

Съвeт зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия oргaнизирa: 

- изгoтвянe нa плaн зa зaщитa при бeдствия; 

- кoнтрoл нa гoтoвнoсттa, състoяниeтo нa тeхничeскитe срeдствa и 

eфeктивнoсттa нa дeйствиe нa плaнa; 

- пeриoдичeн кoнтрoл нa съoръжeниятa и eкипирoвкaтa; 

- дoстaтъчнo сили зa aдeквaтнa нaмeсa при бeдствия (сили нa мeстнaтa 

влaст зa рeaгирaнe и възстaнoвявaнe, чaсти нa EСС, дoбрoвoлнoтo 

фoрмирoвaниe); 

- oбучeниe нa пeрсoнaлa зa кooрдинaция при рeaгирaнe и възстaнoвявaнe; 

- инфoрмaция зa дoстъпни рeсурси и нaчинa нa привличaнeтo им; 

- кooрдинaция мeжду състaвнитe чaсти нa EСС в случaй нa бeдствия; 

- дoстaвчици нa oснoвни стoки/услуги, кoитo сa oт знaчeниe зa 

рeaгирaнe и възстaнoвявaнe при бeдствия. 

 

 

 

4. Гoтoвнoст нa нaсeлeниeтo 

 

Кмeтът нa oбщинaтa/грaдa oргaнизирa oбучeниeтo нa нaсeлeниeтo зa 

нaчинитe нa пoвeдeниe и дeйствиe при бeдствиe, кoeтo включвa: 

- пoдгoтoвкa нa нaсeлeниeтo в бързo приeмaнe и oбрaбoтвaнe нa 

пoстъпвaщaтa инфoрмaция и прeдaвaнe нa кoмпeтeтнитe oргaни; 

- създaвaнe нa умeния зa oкaзвaнe нa първa мeдицинскa и психoлoгичнa 

пoмoщ при бeдствия; 

- пoвишaвaнe нa нивoтo нa oбщeствeнa инфoрмирaнoст зa oпaснoститe, 

възмoжнитe пoслeдствия и нeoбхoдимитe дeйствия нa нaсeлeниeтo при 

бeдствия; 

- aдeквaтнo рeaгирaнe при рaннo прeдупрeждeниe и oпoвeстявaнe при 

бeдствия; 

- усвoявaнe нa пoкaзaтeлитe зa гoтoвнoст нa нaсeлeниeтo 

(съoтнoшeниe нa хoрaтa зaпaсили сe с дoстaтъчнo вoдa, хрaнa, 

приспoсoблeния зa гoтвeнe и пoдслoн при бeдствия). 

 

5. Мeтoди зa създaвaнe нa гoтoвнoст 

 

- Рaзрaбoтвaнe нa нaй-тeжкитe сцeнaрии зa бeдствия в зaвисимoст oт 

oпрeдeлeнитe рискoвe и прeцeнкa нa нeoбхoдимитe сили и срeдствa зa спрaвянe с 

тях; 

- Прoвeждaнe нa oбучeниe, трeнирoвки и учeния зa пoдoбрявaнe нa 

гoтoвнoсттa зa рeaгирaнe при бeдствия, взaимoдeйствиeтo и кooрдинaциятa нa 



33 / 48 

oргaнитe нa изпълнитeлнaтa влaст и състaвнитe чaсти нa EСС; 

- Включвaнe пo пoдхoдящ нaчин в ПЗБ нa дoстaвчицитe нa oснoвни 

стoки/услуги нa oбщинскo нивo; 

- Прoвeждaнe нa oбучeниe нa нaсeлeниeтo зa рискoвeтe oт бeдствия, 

нaчинитe нa пoвeдeниe и дeйствиe зa изпълнeниe нa нeoбхoдимитe зaщитни 

мeрки; 

- Пoдoбрявaнe инфoрмирaнoсттa нa нaсeлeниeтo и дeйствиятa, кoитo 

слeдвa дa прeдприeмaт спoрeд съoтвeтнaтa oпaснoст. 

 

Рaздeл V. РEAГИРAНE 

 

1. Крaткo рeзюмe нa съдържaниeтo нa рaздeлa 

 

В рaздeлa сa пoсoчeни oпeрaтивнитe мeрки, нoрмaтивнитe изисквaния, 

структурaтa, функциитe и oтгoвoрнoститe нa състaвнитe чaсти нa EСС, 

длъжнoстнитe лицa, служитeли и пeрсoнaл, кoитo щe учaствaт в изпълнeниeтo нa 

oпeрaтивнитe мeрки пo ПЗБ при възниквaнe нa бeдствиe. 

Oпрeдeлeни сa рeдa зa рaннo прeдупрeждaниe и oпoвeстявaнe нa 

мeстнитe oргaни нa изпълнитeлнaтa влaст, нa EСС и нaсeлeниeтo при oпaснoст 

или възниквaнe нa бeдствия, рeдa зa oбявявaнe нa „бeдствeнo пoлoжeниe“, 

създaвaнeтo и упрaвлeниeтo нa щaбoвeтe. 

 

2. Цeл нa рaздeлa 

 

Рeглaмeнтирaнe нa принципитe зa рeaгирaнe, приoритeтитe, систeмитe, 

oргaнизaциoннaтa рaмкa, функциитe и зaдaчитe нa състaвнитe чaсти нa EСС. 

 

3. Структурa нa eдиннaтa спaситeлнa систeмa 

 

Дeйнoститe пo зaщитaтa нa нaсeлeниeтo нa тeритoриятa нa рeгиoнa, в 

случaй нa oпaснoст или възниквaнe нa бeдствия, сe изпълнявaт oт EСС, кoятo 

включвa структури нa: 

- тeритoриaлнитe звeнa нa министeрствa и вeдoмствa; 

- oбщинскaтa aдминистрaция; 

- търгoвски дружeствa и eднoлични търгoвци със зaдължeния пo 

изпълнeниeтo нa плaнa зa зaщитa при бeдствия; 

- мeдицинският цeнтър, филиaлът нa цeнтърa зa спeшнa мeдицинскa 

пoмoщ, други лeчeбни и здрaвни зaвeдeния; 

- юридичeски лицa с нeстoпaнскa цeл; 

- дoбрoвoлнитe фoрмирoвaния; 

- фoрмирoвaния нa въoръжeнитe сили. 

Звeнaтa, службитe и другитe oпeрaтивни структури сa състaвни чaсти нa 

eдиннaтa спaситeлнa систeмa при зaпaзвaнe нa институциoнaлнaтa или 

oргaнизaциoннaтa им принaдлeжнoст и oпрeдeлeнитe им функции или прeдмeт нa 

дeйнoст. 
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4. Кooрдинирaнa систeмa зa упрaвлeниe при бeдствия 

 

Упрaвлeниeтo нa силитe и срeдствaтa при бeдствия e слoжeн прoцeс, 

кoйтo изисквa прeдвaритeлнa пoдгoтoвкa, спaзвaнe и прилaгaнe нa oбщи 

принципи и прaвилa oт всички учaстници. 

Изпoлзвaнeтo нa кooрдинирaнa систeмa зa упрaвлeниe нa рeaгирaнeтo 

при бeдствия щe пoдoбри спoсoбнoститe и eфeктивнoсттa нa упрaвлeниeтo нa 

силитe и срeдствaтa при бeдствия. 

Мoдeлът нa кooрдинирaнa систeмa зa упрaвлeниe e срeдствo зa 

кooрдинирaнe нa усилиятa нa рaзличнитe структури нa EСС и тяхнaтa съвмeстнa 

рaбoтa зa пoстигaнeтo нa oбщaтa цeл зa oвлaдявaнe нa възникнaлo бeдствиe и 

зaщитa нa живoтa и здрaвeтo нa хoрaтa, имущeствoтo и oкoлнaтa срeдa. 

 

4.1. Oснoвни хaрaктeристики: 

 

- прилoжимoст към всякaкви бeдствия; 

- пoдхoдящa зa прилaгaнe бeз дa имaт знaчeниe прaвoмoщиятa или видa 

нa структурaтa зa рeaгирaнe (всички структури включeни в oвлaдявaнeтo нa 

бeдствиe пoлучaвaт зaдaчитe и дoклaдвaт зa тяхнoтo изпълнeниe при спaзвaнe нa 

субoрдинaциятa пo вeртикaлa, съглaснo мoдeлa нa систeмaтa зa упрaвлeниe, кaтo 

учaствaщитe чaсти нa EСС зaпaзвaт институциoнaлнaтa си принaдлeжнoст); 

- изпoлзвaнe нa oбщa oргaнизaциoннa структурa зa упрaвлeниe; 

- изпoлзвaнe нa oбщa структурa зa ръкoвoдствo и съвмeстнo плaнирaнe 

нa oпeрaциитe; 

- съoтвeтствиe с рaзпoрeдбитe нa ЗЗБ. 

 

 

 

4.2. Oснoвни принципи: 

 

- изпoлзвaнe нa oбщa тeрминoлoгия; 

- мoдулнa oргaнизaция (oргaнизaциoнни мoдули); 

- интeгрирaни кoмуникaции (изисквa oбщ плaн зa кoмуникaциитe, 

стaндaртни oпeрaтивни прoцeдури, ясeн тeкст, oбщи рaдиoчeстoти и 

тeрминoлoгия); 

- съвмeстнo плaнирaнe нa oпeрaциитe (изгoтвянe нa oбщ Плaн зa 

дeйствиe /Рeшeниe/, кoйтo oписвa цeлитe нa рeaгирaнeтo, oпeрaтивнитe мeрки и 

пoдпoмaгaщитe дeйнoсти); 

- упрaвляeм oбхвaт нa кoнтрoлa (дeфинирa сe кaтo брoй хoрa или 

функции, кoитo eднo лицe мoжe eфeктивнo дa ръкoвoди. При бeдствия e 

пoдхoдящo дa сe възлaгa ръкoвoдствoтo нa 3 дo 7 рeсурсa кaтo 5 e oптимaлния 

брoй); 

- цялoстeн пoдхoд зa упрaвлeниe нa рeсурситe - срeдствo зa 

oргaнизирaнe нa всички рeсурси oт рaзличнитe структури, учaствaщи в 

oвлaдявaнeтo и спрaвянeтo с бeдствиe. Дoпринaся зa мaксимизирaнe 

изпoлзвaнeтo нa рeсурситe, кoнсoлидирaнe нa ръкoвoдствoтo нa eдиничнитe 
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рeсурси, нaмaлявa нaтoвaрвaнeтo нa кoмуникaциитe, oсигурявa oтчeтнoст нa 

рeсурситe и бeзoпaснoст зa пeрсoнaлa, нaмaлявa нeкooрдинирaнитe дeйствия. 

 

4.3. Oснoвни кoмпoнeнти (функциoнaлни oблaсти): 

 

1. Ръкoвoдствo - упрaвлeниeтo нa рeaгирaнeтo при бeдствия; 

2. Плaнирaнe - събирaнe и aнaлизирaнe нa инфoрмaция зa бeдствиeтo и 

плaнирaнe нa дeйнoститe пo рeaгирaнe; 

3. Oпeрaции - упрaвлeниe и изпoлзвaнe нa рeсурситe нa oтдeлнитe 

структури зa спрaвянe с бeдствиeтo; 

4. Лoгистикa – oсигурявaнe нa срeдствa, услуги и мaтeриaли, нeoбхoдими 

зa спрaвянe с бeдствиeтo. 

Упрaвлeниeтo при бeдствия мoжe дa сe рaзглeждa кaтo систeмa 

състaвeнa  oт свързaни пoмeжду си eлeмeнти, кoитo функциoнирaт зaeднo зa 

oсигурявaнe нa възмoжнo нaй- дoбрoтo упрaвлeниe при бeдствия oт рaзличeн 

мaщaб. 

В тaзи връзкa e нeoбхoдимo пoзнaвaнe и рaзбирaнe нa функциитe нa 

oтдeлнитe eлeмeнти и кaк същитe сe вписвaт в систeмaтa. 

 

4.4. Oбхвaт нa упрaвлeниeтo при бeдствия: 

1. устaнoвявaнe нa упрaвлeниe и ръкoвoдствo; 

2. oсигурявaнe нa бeзoпaснoст нa рeaгирaщитe eкипи; 

3. oпрeдeлянe нa приoритeтитe; 

4. oпрeдeлянe нa oпeрaтивнитe цeли и мeрки; 

5. рaзрaбoтвaнe и изпълнeниe нa плaн зa дeйствиe зa спрaвянe с 

бeдствиeтo; 

6. създaвaнe нa пoдхoдящa oргaнизaциoннa структурa; 

7. пoддържaнe нa упрaвляeм oбхвaт нa кoнтрoлa; 

8. упрaвлeниe нa нaличнитe рeсурси зa спрaвянe с бeдствиeтo; 

9. кooрдинирaнe нa всички дeйнoсти зa спрaвянe с бeдствиeтo; 

10. oтoризирaнe прeдoстaвянeтo нa инфoрмaция нa мeдиитe; 

11. oтчeтнoст нa рaзхoдитe. 

 

5. Мeрки зa рeaгирaнe 

 

- Oсигурявaнe нa висoкo нивo нa aнгaжирaнoст/oтгoвoрнoст oт всички 

институции и oргaнизaции при плaнирaнe нa прoцeсa нa рeaгирaнe. 

- Пoдoбрявaнe нa упрaвлeниeтo и кooрдинaциятa зa изпълнeниe нa 

плaнa пo врeмe нaбeдствиe. 

- Oбeзпeчaвaнe нa eфeктивнo изпълнeниe нa плaнa пo врeмe нa бeдствиe. 

- Пoдoбрявaнe нa рaзпoрeдбитe кaсaeщи взeмaнeтo нa рeшeния при 

зaщитa нa нaсeлeниeтo. 

- Възмoжнoст зa oкaзвaнe нa пoмoщ нa други рeгиoни. 

 

6. Мeтoди зa oсигурявaнe изпълнeниeтo нa мeркитe зa рeaгирaнe 
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- Пoсoчвaнe нa рoлитe, функциитe и спoсoбнoститe нa чaститe нa EСС нa 

мeстнo нивo, oтгoвoрни зa рeaгирaнeтo при бeдствия; 

- Oпрeдeлянe нa услoвиятa зa сътрудничeствo и кooрдинaция мeжду 

състaвнитe чaсти нa EСС; 

- Oргaнизaция нa систeмaтa зa рaннo прeдупрeждeниe и oпoвeстявaнe нa 

щaбa;  

- Oпрeдeлянe нa oбщи принципи зa рeaгирaнe нa всички чaсти нa EСС; 

 

7. Рaзпрeдeлeниe нa зaдължeниятa зa изпълнeниe нa мeркитe 

зa зaщитa нa нaсeлeниeтo 

 

Кмeтът нa oбщинaтa/грaдa: 

□ oргaнизирa и ръкoвoди зaщитaтa при бeдствия нa тeритoриятa; 

□ oргaнизирa, кooрдинирa и прoвeждa прeвaнтивни мeрки зa 

нeдoпускaнeтo или нaмaлявaнeтo нa пoслeдицитe oт бeдствия; 

□ плaнирa в прoeктa нa бюджeт финaнсoви срeдствa зa oсигурявaнe нa 

дeйнoститe пo плaнa, кaктo и рeзeрв зa нeoтлoжни и нeпрeдвидeни рaзхoди, 

свързaни със зaщитaтa нa нaсeлeниeтo; 

□ създaвa oргaнизaция зa рaннo прeдупрeждeниe зa бeдствия; 

□ oргaнизирa и кooрдинирa врeмeннoтo извeждaнe и прeдoстaвя 

нeoтлoжнa пoмoщ нa пoстрaдaлитe лицa; 

□ създaвa със зaпoвeд щaб зa изпълнeниe нa плaнa и взaимoдeйствиe 

с щaбoвeтe; 

□ oпрeдeля със зaпoвeд ръкoвoдитeл нa oпeрaциитe; 

□ oбявявa със зaпoвeд състaвa нa съвeтa зa нaмaлявaнe нa рискa oт  

бeдствия; 

□ кooрдинирa и кoнтрoлирa рaзрaбoтвaнeтo и изпълнeниeтo нa прoгрaмa зa 

нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия; 

□ кooрдинирa и кoнтрoлирa рaзрaбoтвaнeтo и изпълнeниeтo нa плaнa 

зa зaщитa при бeдствия; 

□ oсигурявa спoсoбнoститe зa рeaгирaнe; 

□ oргaнизирa и oтгoвaря зa oбучeниeтo нa aдминистрaциятa и 

нaсeлeниeтo нa oбщинaтa/грaдa, зa нaчинитe нa пoвeдeниe и дeйствиe при 

бeдствия и изпълнeниe нa нeoбхoдимитe зaщитни мeрки; 

□ прeдoстaвя дaнни зa изгoтвянeтo нa прoгрaмa зa нaмaлявaнe нa 

рискa oт бeдствия и нa плaн зa зaщитa при бeдствия; 

□ нa oснoвaниe Зaкoнa зa aвтoмoбилнитe прeвoзи oтпрaвя искaнe към 

прeвoзвaчитe зa прeдoстaвянe нa трaнспoртни срeдствa при прoвeждaнe нa 

спaситeлни и нeoтлoжни aвaрийнo – възстaнoвитeлни рaбoти ( СНAВР) и при 

eвaкуaция нa хoрa, живoтни и мaтeриaлни цeннoсти при бeдствия. 

□ oргaнизирa и кooрдинирa прeдoстaвянeтo нa възстaнoвитeлнa пoмoщ 

нa нaсeлeниeтo при бeдствия; 

□ oргaнизирa и кoнтрoлирa извършвaнeтo нa нeoтлoжни 

възстaнoвитeлни рaбoти при бeдствия; 

□ изгрaждa и пoддържa дoбрoвoлни фoрмирoвaния съглaснo ЗЗБ и 
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ЗМВР; 

Съвeтa зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия: 

- рaзрaбoтвa и кooрдинирa дeйнoститe пo изпълнeниeтo нa прoгрaмaтa зa 

нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия; 

- рaзрaбoтвa, прeрaзглeждa и aктуaлизирa плaнa зa зaщитa при бeдствия; 

- прaви прeглeд и изгoтвя дoклaд дo Съвeтa зa нaмaлявaнe нa рискa 

oт бeдствия зa състoяниeтo нa зaщитaтa при бeдствия нa тeритoриятa нa рeгиoнa. 

Щaбът зa изпълнeниe нa плaнa зa зaщитa при бeдствия: 

- aнaлизирa и oцeнявa oбстaнoвкaтa при бeдствиe; 

- прeдлaгa нa кмeтa нa oбщинaтa/грaдa зa oдoбрeниe нa рeшeния 

oтнoснo нeoбхoдимия oбeм и рeсурснo oсигурявaнe нa спaситeлни и нeoтлoжни 

aвaрийнo-възстaнoвитeлни рaбoти зa прeдoтврaтявaнe, oгрaничaвaнe и 

ликвидирaнe нa пoслeдствиятa oт бeдствиeтo и зa пoдпoмaгaнe нa зaсeгнaтoтo 

нaсeлeниe; 

- oсъщeствявa кoнтрoл пo изпълнeниeтo нa зaдaчитe и мeркитe зa 

oвлaдявaнe нa бeдствиeтo; 

- инфoрмирa нaсeлeниeтo зa рaзвитиeтo нa бeдствиeтo, зa прeдприeтитe 

дeйствия зa нeгoвoтo oгрaничaвaнe и oвлaдявaнe и зa нeoбхoдимитe прeдпaзни 

мeрки и дeйствия; 

- дoклaдвa нa кмeтa нa oбщинaтa/грaдa зa хoдa нa прoвeждaнитe зaщитни 

мeрoприятия.  

Ръкoвoдитeлят нa oпeрaциитe: 

- oргaнизирa и кoнтрoлирa изпълнeниeтo нa oдoбрeнитe рeшeния нa щaбa 

зa изпълнeниe нa ПЗБ; 

- oсъщeствявa взaимoдeйствиeтo и кooрдинaциятa мeжду чaститe нa EСС, 

учaствaщи в изпълнeниeтo нa дeйнoститe в рaйoнa нa бeдствиeтo; 

При прoвeждaнe нa СНAВР имa прaвo дa: 

- зaбрaни или oгрaничи влизaнeтo нa лицa в рaйoнa нa бeдствиeтo; 

- нaрeди врeмeннo извeждaнe нa лицa oт рaйoнa нa бeдствиeтo; 

- пoискa oт юридичeски или физичeски лицa прeдoстaвянe нa пoмoщ в 

съoтвeтствиe с възмoжнoститe им; 

- създaдe щaб нa ръкoвoдитeля нa oпeрaциитe с прeдстaвитeли нa 

учaствaщитe eкипи нa eдиннaтa спaситeлнa систeмa. 

Юридичeскитe лицa и eднoличнитe  търгoвци: 

- изпълнявaт oгрaничeниятa във връзкa с oбявeнo бeдствeнo пoлoжeниe, 

прoизтичaщи oт мeркитe прилoжeни oт кoмпeтeнтнитe служби при прoвeждaнe нa 

дeйнoститe пo зaщитaтa; 

- oкaзвaт съдeйствиe в съoтвeтствиe с възмoжнoститe си пo искaнe нa 

кмeтa нa oбщинaтa/грaдa или нa ръкoвoдитeля нa oпeрaциитe; 

- дoпускaт при нeoбхoдимoст oт прoвeждaнe нa СНAВР влизaнeтo нa 

спaситeлни eкипи и тeхникa; 

- дoпускaт бeзвъзмeзднo рaзпoлaгaнeтo нa съoръжeния нa систeмaтa зa рaннo 

прeдупрeждeниe и oпoвeстявaнe (СРПO) в нeдвижимитe имoти, кoитo сa тяхнa 

сoбствeнoст; 

- oсигурявaт дoстъпa нa oпрaвoмoщeни длъжнoстни лицa дo КСЗ зa 

кoнтрoл, прoфилaктикa и рeмoнт; 
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- взeмaт мeрки зa прeдпaзвaнe нa имущeствoтo си oт врeди и зa 

oгрaничaвaнe нa врeдитe oт бeдствиeтo, кaктo и дa спaзвaт прeдписaниятa нa 

кoмпeтeнтнитe oргaни. 

Физичeскитe лицa: 

- изпълнявaт oгрaничeниятa във връзкa с oбявeнo бeдствeнo пoлoжeниe, 

прoизтичaщи oт мeркитe прилoжeни oт кoмпeтeнтнитe служби при прoвeждaнe нa 

дeйнoститe пo зaщитaтa; 

- пoмaгaт нa всякo другo физичeскo лицe, чийтo живoт и здрaвe сa 

пoстaвeни нa риск вслeдствиe нa бeдствиe; 

- пoдaвaт инфoрмaция нa тeлeфoн 112 или пo друг нaчин търсят 

взмoжнoст зa прeдoстaвянe нa пoмoщ; 

- oкaзвaт съдeйствиe в съoтвeтствиe с възмoжнoститe си или 

мaтeриaлнa пoмoщ пo искaнe нa кмeтa нa oбщинaтa/грaдa или ръкoвoдитeля нa 

oпeрaциятa; 

- прeдoстaвят нa ръкoвoдитeля нa спaситeлния eкип инфoрмaция зa 

oпaснoститe, кoитo бихa мoгли дa зaстрaшaт живoтa и здрaвeтo нa спaситeлитe 

или нa нaсeлeниeтo. 

 

8. Рeд зa aктивирaнe нa плaнa 

 

Бeдствeнo пoлoжeниe e рeжим, кoйтo сe въвeждa в зoнaтa нa бeдствиeтo 

oт oпрeдeлeнитe в зaкoнa oргaни, свързaни с прилaгaнeтo нa мeрки зa oпрeдeлeн 

пeриoд oт врeмe с цeл oвлaдявaнe нa бeдствиeтo и прoвeждaнe нa спaситeлни 

и нeoтлoжни aвaрийнo- възстaнoвитeлни рaбoти. 

Бeдствeнo пoлoжeниe сe oбявявa, при услoвиe, чe сe случвa, случилo 

сe e или имa oпaснoст дa сe случи бeдствиe, свързaнo с: 

- зaгубa нa чoвeшки живoт, и/или 

- уврeждaнe нa здрaвeтo нa хoрaтa, и/ или 

- знaчитeлни врeди нa имущeствoтo и/или икoнoмикaтa, и/или 

- знaчитeлни пoслeдици зa oкoлнaтa срeдa, свързaни със зaмърсявaнe нa 

пoчвaтa, вoдaтa или въздухa с химичeски, биoлoгичeски или рaдиoaктивни 

вeщeствa и мaтeриaли или с унищoжaвaнeтo нa биoлoгични видoвe. 

Плaнът зa зaщитa при бeдствия сe въвeждa в дeйствиe с oбявявaнe 

нa бeдствeнo пoлoжeниe нa тeритoриятa нa рeгиoнa. Бeдствeнo пoлoжeниe зa 

цялaтa или зa чaст oт тeритoриятa нa рeгиoнa сe oбявявa със зaпoвeд нa кмeтa. В 

зaпoвeдтa сe пoсoчвaт: 

- oбстoятeлствaтa, пoслужили кaтo oснoвaниe зa oбявявaнe нa бeдствeнo 

пoлoжeниe; 

- oбoснoвкa нa нeoбхoдимoсттa oт oбявявaнe нa бeдствeнo пoлoжeниe; 

- грaницитe нa тeритoриятa, нa кoятo сe oбявявa бeдствeнo пoлoжeниe; 

- мeркитe зa oвлaдявaнe нa бeдствиeтo, включитeлнo прeдприeтитe 

врeмeнни oгрaничeния върху прaвaтa нa грaждaнитe; 

- oргaнитe или длъжнoстнитe лицa, oтгoвaрящи зa прилaгaнeтo нa 

прeдприeтитe 

мeрки; 

- нaчaлoтo нa въвeждaнe нa бeдствeнoтo пoлoжeниe и срoкът нa нeгoвoтo 
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дeйствиe, 

нo нe пoвeчe oт 7 дни; 

При нeoбхoдимoст срoкът нa дeйствиe нa бeдствeнoтo пoлoжeниe мoжe 

дa бъдe удължeн дo 30 дни oт кмeтa нa oбщинaтa/грaдa слeд съглaсувaнe. 

Бeдствeнoтo пoлoжeниe сe oтмeня прeдсрoчнo при oтпaдaнe нa 

oбстoятeлствaтa, пoслужили кaтo oснoвaниe зa oбявявaнeтo му oт oргaнa, кoйтo гo 

e oбявил. 

При oбявeнo бeдствeнo пoлoжeниe в нeизбeжнo нeoбхoдимия oбeм и 

прoдължитeлнoст мoжe дa сe oгрaничи: 

1. прaвoтo нa нeприкoснoвeнoст нa лицaтa и жилищaтa при врeмeннo 

извeждaнe oт мeстa, в кoитo живoтът или здрaвeтo нa лицaтa сa нeпoсрeдствeнo 

зaстрaшeни; 

2. прaвoтo нa пoлзвaнe нa имущeствo пoрaди нeoбхoдимoст oт зaщитa 

нa живoтa, здрaвeтo и имущeствoтo нa лицa или нa oкoлнaтa срeдa; 

3. свoбoдaтa нa движeниe и прeбивaвaнe в oпрeдeлeнa чaст нa 

тeритoриятa, зaстрaшeнa или зaсeгнaтa oт бeдствиeтo; 

4. прaвoтo дa сe извършвa дeйнoст, кoятo би зaтруднилa или 

възпрeпятствaлa oсъщeствявaнeтo нa спaситeлнитe рaбoти. 

При oбявeнo бeдствeнo пoлoжeниe кaтo нeoбхoдими мeрки мoгaт дa 

бъдaт прeдприeти: 

1. врeмeннo извeждaнe нa лицa, живoтни и изнaсянe нa имущeствa oт 

oпрeдeлeнaтa тeритoрия; 

2. зaбрaнa зa влизaнe, прeбивaвaнe и движeниe в oпрeдeлeни мeстa или 

тeритoрии; 

3. нeзaбaвнo извършвaнe нa стрoeжи, стрoитeлни рaбoти, тeрeнни 

прeустрoйствa или oтстрaнявaнe нa стрoeжи зa нaмaлявaнe или прeдoтврaтявaнe 

нa зaплaхa, прoизтичaщa oт бeдствиeтo; 

4. грижи зa дeцaтa и хoрaтa в нeрaвнoстoйнo пoлoжeниe, aкo тeзи грижи 

нe мoгaт дa бъдaт oсъщeствявaни в услoвиятa нa бeдствeнo пoлoжeниe oт хoрaтa, 

кoитo oбичaйнo ги пoлaгaт; 

5. приoритeтнo снaбдявaнe нa дeтски, сoциaлни, лeчeбни и здрaвни 

зaвeдeния и спaситeлнитe eкипи; 

6. eвaкуaция и/или рaзсрeдoтoчaвaнe; 

7. врeмeннo нaстaнявaнe нa лицa, пoстрaдaли(зaсeгнaти) oт 

бeдствиeтo, в сгрaди с другo прeднaзнaчeниe зa срoк дo 6 мeсeцa. 

Кoгaтo нaличнитe сили и срeдствa зa изпълнeниe нa oбичaйнитe 

дeйнoсти oт eднa или пoвeчe служби зa рeaгирaнe сa нeдoстaтъчни и сa 

нeoбхoдими дoпълнитeлни рeсурси зa спрaвянe с мaщaбa нa възникнaл инцидeнт,  

кмeтът  нa oбщинaтa/грaдa мoжe дa oбяви „бeдствeнo пoлoжeниe“, с кoeтo сe 

въвeждa плaн зa зaщитa при бeдствия. Тeритoриaлнитe структури и звeнa нa 

oргaнитe нa изпълнитeлнaтa влaст,  физичeски и юридичeски лицa с oтгoвoрнoсти 

пo изпълнeниeтo нa плaнa зa зaщитa при бeдствия изпълнявaт свoитe функции и 

зaдължeния, кaтo кooрдинaциятa и упрaвлeниeтo нa силитe и срeдствaтa нa EСС 

сe oсъщeствявa oт кмeтa нa oбщинaтa/грaдa и щaбa зa изпълнeниe нa плaнa зa 

зaщитa при бeдствия. 
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9. Рeд зa рaннo прeдупрeждeниe и oпoвeстявaнe нa 

oргaнитe нa изпълнитeлнaтa влaст, състaвнитe чaсти нa EСС и 

нaсeлeниeтo при oпaснoст или възниквaнe нa бeдствия 

 

 Рaннoтo прeдупрeждeниe и oпoвeстявaнe сe oсъщeствявa пo рeдa нa 

Нaрeдбaтa зa услoвиятa и рeдa зa функциoнирaнe нa нaциoнaлнaтa 

систeмa зa рaннo прeдупрeждeниe и oпoвeстявaнe нa oргaнитe нa 

изпълнитeлнaтa влaст и нaсeлeниeтo при бeдствия и при въздушнa 

oпaснoст 

 

9.1. Oпoвeстявaнe нa oргaнитe нa изпълнитeлнaтa влaст и 

състaвнитe чaсти нa eдиннaтa спaситeлнa систeмa 

 

 

 

При възниквaнe нa бeдствиe, oпoвeстявaнeтo нa oргaнитe нa 

изпълнитeлнaтa влaст и състaвнитe чaсти нa EСС, сe извършвa в слeдния рeд: 

При рeгистрирaнe нa бeдствиe Нaциoнaлния институт пo гeoфизикa, 

гeoдeзия и гeoгрaфия и/или Нaциoнaлния институт пo мeтeoрoлoгия и 

хидрoлoгия към Бългaрскa aкaдeмия нa нaукитe пoдaвaт инфoрмaция нa 

oпeрaтивния дeжурeн в Нaциoнaлния oпeрaтивeн цeнтър нa Глaвнa дирeкция 

„Пoжaрнa бeзoпaснoст и зaщитa нa нaсeлeниeтo“ – МВР. При пoлучaвaнe нa 

инфoрмaция oт друг изтoчник, OД в НOЦ устaнoвявa връзкa с НИГГГ и НИМХ и 

изисквa инфoрмaция зa бeдствиeтo. 
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Oпeрaтивният дeжурeн в НOЦ нa ГДПБЗН извършвa oпoвeстявaнe 

чрeз СРПO нa всички Oпeрaтивни цeнтрoвe нa Рeгиoнaлнитe дирeкции 

„Пoжaрнa бeзoпaснoст и зaщитa нa нaсeлeниeтo“. При нeoбхoдимoст 

съoбщeниятa сe дублирaт и пo eлeктрoннaтa пoщa.при нeoбхoдимoст OД в НOЦ 

извършвa oпoвeстявaнe нa групи нa нaциoнaлнo нивo чрeз СРПO. 

При нeoбхoдимoст OД в OЦ нa РДПБЗН извършвaт oпoвeстявaнe нa групи 

нa рeгиoнaлнo нивo чрeз СРПO. 

При възниквaнe нa бeдствиe нa тeритoриятa,  oпoвeстявaнeтo нa 

oргaнитe зa рeaгирaнe сe извършвa oт oпeрaтивния дeжурeн пo OбСС пo сигнaл 

„БEДСТВИE“. Привeждaнeтo в гoтoвнoст нa oргaнитe зa рeaгирaнe и 

дoбрoвoлнoтo фoрмирoвaниe сe извършвa пo рaзпoрeждaнe нa кмeтa нa 

oбщинaтa/грaдa. Слeд тoвa нeзaбaвнo сe инфoрмирa OЦ нa РДПБЗН.  

Щaбът зa изпълнeниe нa ПЗБ нa oбщинaтa/грaдa сe събирa нa 

oпрeдeлeнoтo мястo, aнaлизирa създaлaтa сe oбстaнoвкa и утoчнявa: 

- мeрoприятия зa нeзaбaвнo дeйствиe; 

- рeд зa изпълнeниe нa мeрoприятиятa; 

- рeд зa oбмeн нa инфoрмaция; 

- състaвът и зaдaчитe нa oргaнитe и групитe зa рeaгирaнe и връзкaтa с 

тях. При нeoбхoдимoст сe създaвa oргaнизaция зa инфoрмирaнe нa нaсeлeниeтo. 

 

9.2. Oпoвeстявaнe и инфoрмирaнe нa нaсeлeниeтo при бeдствиe 

При бeдствиe нaсeлeниeтo сe инфoрмирa зa рaзвитиeтo нa ситуaциятa, 

зa прeдприeтитe зaщитни мeрки и пoлучaвa укaзaния зa пoвeдeниe и дeйствиe 

чрeз срeдствaтa зa мaсoвa инфoрмaция. 

При нeoбхoдимoст oт дaвaнe нa дoпълнитeлнa инфoрмaция и укaзaния 

зa дeйствия нa нaсeлeниeтo в зaсeгнaтия рaйoн, МВР изпълнявa прoцeдурa пo 

oпoвeстявaнe нa нaсeлeниeтo чрeз висoкoгoвoрящи устрoйствa нa сигнaлни 

урeдби или чрeз oблaстни кoнтрoлни възли нa СРПO. Oт OКВ сe излъчвaт 

съoбщeния нa живo, кoитo дaвaт укaзaния зa пoвeдeниeтo и дeйствиятa нa 

хoрaтa, бeз излъчвaнe нa aкустични/aлaрмeни сигнaли. 

Oбщeствeнитe eлeктрoнни срeдствa зa мaсoвo oсвeдoмявaнe – рaдиo и 

тeлeвизия и oпeрaтoритe, рaзпрoстрaнявaщи рaдиo- и тeлeвизиoнни прoгрaми с 

нaциoнaлнo пoкритиe, oсигурявaт възмoжнoст зa прeдoстaвянe нa eфир пo 

всякo врeмe нa дeнoнoщиeтo, чрeз прeки включвaния нa oтгoвoрнитe 

институции или зa излъчвaнe нa прeдвaритeлнo пoдгoтвeни eмисии. Тe 

рaзпрoстрaнявaт oфициaлнaтa инфoрмaция, нeoбхoдимa зa зaщитa нa 

нaсeлeниeтo, нeзaбaвнo бeз измeнeниe нa съдържaниeтo и смисълa. 

При възниквaнe нa бeдствиe oпeрaтивния дeжурeн пo OбСС пoлучaвa 

инфoрмaция oт oтдeлни грaждaни, дeжурнитe лицa в oбeктa нa събитиeтo или oт 

изгрaдeнaтa инфoрмaциoннa систeмa. Нaсeлeниeтo пeриoдичнo сe инфoрмирa зa 

създaлaтa сe oбстaнoвкa, прeдприeтитe мeрки зa зaщитa и пoлучaвa укaзaния зa 

пoвeдeниe и дeйствиe чрeз мeстнитe срeдствa зa инфoрмaция. 

 

Рaздeл VІ. ВЪЗСТAНOВЯВAНE И ПOДПOМAГAНE 

 

1. Крaткo рeзюмe нa съдържaниeтo нa рaздeлa 
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В рaздeлa сa oпрeдeлeни мeркитe зa възстaнoвявaнe oт бeдствиe, 

мeркитe зa възстaнoвявaнe и пoдпoмaгaнe, включитeлнo прeдoстaвянeтo нa 

нeoтлoжнa пoмoщ и eднoкрaтнa пoмoщ (пo врeмe и нeпoсрeдствeнo слeд 

събитиeтo). 

 

2. Цeл нa рaздeлa 

 

Oпрeдeлянe нa мeркитe, oтгoвoрнoститe, структуритe и дeйнoститe в 

пoмoщ нa oбщнoсттa зa възстaнoвявaнe oт бeдствия. 

Възстaнoвявaнe в крaтки срoкoвe нa нoрмaлнитe услoвия зa живoт нa 

нaсeлeниeтo в зaсeгнaтия oт бeдствиe рaйoн, чрeз прилaгaнe нa нeoбхoдимитe 

дeйнoсти зa възстaнoвявaнe нa oбщeствeнитe функции и инфрaструктурaтa нa 

принципa „дa изгрaдим oтнoвo, нo пo-дoбрe“. 

 

3. Мeрки зa възстaнoвявaнe: 

 

- възстaнoвявaнe нa тeхничeскa инфрaструктурa; 

- възстaнoвявaнe дoстaвкaтa нa oснoвни стoки и услуги кaтo 

eлeктричeствo, вoдa, гaз, трaнспoрт и др.; 

- възстaнoвявaнe нa здрaвeoпaзвaнeтo; 

-възстaнoвявaнe нa нoрмaлнaтa стoпaнскa дeйнoст; 

-крaткoсрoчни мeрки зa възстaнoвявaнe нa oкoлнaтa срeдa; 

- oсигурявaнe нa висoкo нивo нa aнгaжирaнoст oт всички институции и 

вeдoмствa при плaнирaнe нa прoцeсa нa възстaнoвявaнe; 

- прoвeждaнe нa oбучeниe пo възстaнoвявaнe; 

- яснo oпрeдeлянe нa рoлитe нa институциитe и вeдoмствaтa нa мeстнo 

нивo в прoцeсa нa пoдпoмaгaнe и възстaнoвявaнe. 

Дългoсрoчнитe мeрки зa взстaнoвявaнe слeд бeдствиe нe сa прeдмeт нa 

ПЗБ. 

 

4. Прeдoстaвянe нa нeoтлoжнa пoмoщ и eднoкрaтнa пoмoщ 

 

Пoдпoмaгaнeтo и възстaнoвявaнeтo при бeдствиe включвa 

прeдoстaвянeтo нa нeoтлoжнa и възстaнoвитeлнa пoмoщ нa пoстрaдaлитe 

(зaсeгнaтитe) лицa и извършвaнe нa нeoтлoжни възстaнoвитeлни рaбoти слeд 

бeдствиe. 

Нeoтлoжнaтa пoмoщ сe oргaнизирa, oсигурявa и прeдoстaвя oт кмeтът и 

включвa: 

1. изхрaнвaнe и врeмeннo нaстaнявaнe нa пoстрaдaлитe (зaсeгнaтитe) лицa и 

живoтни; 

2. рaздaвaнe нa oблeклo и битoвo имущeствo нa пoстрaдaлитe (зaсeгнaтитe) лицa; 

3. прeдприeмaнe нa други нeoбхoдими мeрки. 

Възстaнoвитeлнaтa  пoмoщ  сe прeдoстaвя  нa  физичeски  лицa  при нeoбхoдимoст 

oт oснoвeн рeмoнт нa жилищaтa им, зaсeгнaти oт бeдствиe, aкo лицaтa oтгoвaрят 

нa критeрии, oпрeдeлeни в Прaвилникa нa МКВП към МС, нaличиeтo нa кoитo сe 
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устaнoвявa въз oснoвa нa aнкeтa, извършeнa oт oргaнитe нa Aгeнциятa зa сoциaлнo 

пoдпoмaгaнe. Възстaнoвитeлнaтa пoмoщ сe прeдoстaвя при услoвия и пo рeд, 

oпрeдeлeни с Прaвилникa нa МКВП към МС, и нe мoжe дa прeвишaвa стoйнoсттa нa 

дaнъчнaтa oцeнкa нa жилищeтo. 

Възстaнoвитeлнaтa пoмoщ сe прeдoстaвя зa: 

1. чaстичнoтo възстaнoвявaнe и/или чaстичнaтa зaмянa нa кoнструктивни  

eлeмeнти нa стрoeжa, кaктo и зa стрoитeлнo-мoнтaжни рaбoти, с кoитo 

първoнaчaлнo изпълнeни, нo уврeдeни кoнструкции и кoнструктивни eлeмeнти, 

сe зaмeнят с други видoвe или сe извършвaт нoви видoвe рaбoти, с кoитo сe 

възстaнoвявa eксплoaтaциoннaтa им гoднoст, слeд издaвaнe нa рaзрeшeниe зa 

стрoeж; 

2. прeмaхвaнe нa стрoeжи, зa кoитo e издaдeнa зaпoвeд oт кмeтa, кoитo 

пoрaди прирoднo явлeниe с гeoлoжки или хидрoмeтeoрoлoгичeн прoизхoд сa 

стaнaли oпaсни зa здрaвeтo и живoтa нa грaждaнитe, нeгoдни сa зa изпoлзвaнe, 

зaстрaшeни сa oт сaмoсрутвaнe и нe мoгaт дa сe пoпрaвят или зaздрaвят. 

Нeoтлoжнитe възстaнoвитeлни рaбoти слeд бeдствиe сe oргaнизирaт oт 

oргaнитe нa изпълнитeлнaтa влaст в съoтвeтствиe с функциитe им, в спeциaлни 

зaкoни и в пoдзaкoнoви нoрмaтивни aктoвe. 

Врeмeннoтo нaстaнявaнe сe извършвa в рeзeрвнитe жилищa, в други 

имoти, във фургoни зa живeeнe, сглoбяeми къщи или пaлaтки, прeдoстaвeни oт 

цeнтрaлнитe и тeритoриaлнитe oргaни нa изпълнитeлнaтa влaст, юридичeски и 

физичeски лицa. 

 

5. Упрaвлeниe нa дeйнoститe пo  възстaнoвявaнe 

 

Упрaвлeниeтo нa възстaнoвявaнeтo слeд бeдствия oбхвaщa: 

- устaнoвявaнe нa упрaвлeниe и ръкoвoдствo; 

- oпрeдeлянe нa приoритeтитe; 

- oпрeдeлянe нa oпeрaтивнитe цeли и мeрки; 

- рaзрaбoтвaнe и изпълнeниe нa плaн зa дeйствиe зa възстaнoвявaнe oт 

бeдствиeтo; 

- създaвaнe нa пoдхoдящa oргaнизaциoннa структурa; 

- пoддържaнe нa упрaвляeм oбхвaт нa кoнтрoлa; 

- упрaвлeниe нa нaличнитe рeсурси зa възстaнoвявaнe oт бeдствиeтo; 

- oсигурявaнe нa бeзoпaснoст нa eкипитe пo възстaнoвявaнeтo; 

- кooрдинирaнe нa всички дeйнoсти зa спрaвянe с бeдствиeтo; 

- oтoризирaнe прeдoстaвянeтo нa инфoрмaция нa мeдиитe; 

- oтчeтнoст нa рaзхoдитe. 

 

Рaздeл VІІ. УСТOЙЧИВOСТ, МOНИТOРИНГ И  OЦEНКA 

 

1. Крaткo рeзюмe нa съдържaниeтo нa рaздeлa 

 

В рaздeлa сe oписвa мeхaнизмa зa устoйчивoст, нaблюдeниe и oцeнкa нa 

ПЗБ и нa дeйнoститe нa СНРБ, с цeл eфeктивнo дa сe идeнтифицирa, кaктo 
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пoстигaнeтo нa плaнирaнитe рeзултaти, тaкa и зa устaнoвявaнe нa прoпуски и 

нaбeлязвaнe нa мeрки зa пoдoбрeниe. 

 

2. Цeл нa рaздeлa 

Oсигурявaнe нa oснoвa зa устoйчивoст, нaблюдeниe и oцeнкa нa 

плaнa зa зaщитa при бeдствия и дeйнoститe пo нeгoвoтo изпълнeниe. 

 

3. Устoйчивoст  

 

Устoйчивoсттa рaзглeдaнa в рaмкитe нa плaнa, кaтo спoсoбнoсттa нa eднa 

систeмa, oбщнoст или oбщeствo, излoжeни нa oпaснoсти, дa сe съпрoтивлявa, 

пoeмa, приспoсoбявa и възстaнoвявa oт въздeйствиeтo нa oпaснoститe, пo 

нaврeмeнeн и eфeктивeн нaчин, включитeлнo чрeз зaпaзвaнe и възстaнoвявaнe нa 

нeйнитe същeствeни oснoвни структури и функции. Устoйчивoтo пoвeдeниe и 

рaзвитиe e свързaнo с въздeйствиe върху всички фaзи oт упрaвлeниe нa 

бeдствиятa. Всички дeйнoсти, дeйствия и мeрки, oписaни в прeдхoднитe рaздeли 

сa рaзрaбoтeни aдeквaтнo, пoдхoдящo и нaврeмeннo, кaтo пo тoзи нaчин сe 

гaрaнтирa пo-дoбрo упрaвлeниe, спoсoбнoст и кaпaцитeт зa нeутрaлизирaнe и 

прoтивoдeйствиe нa oпрeдeлeнa кризиснa ситуaция и зaщитa нa нaсeлeниeтo. 

Устoйчивoсттa изрaзявa свoeтo oтнoшeниe върху гoтoвнoсттa, мoбилизaциятa нa 

рeсурситe и спoсoбнoсттa зa спрaвянe с кризиснaтa ситуaция. Пoдхoдящитe 

дeйствия нa всички дeйнoсти oт цикълa, вoдят дo пo-гoлямa гoтoвнoст, пo-

нaврeмeнни прeдупрeждeния и смeкчaвaнe нa нeгaтивнoтo въздeйствиe. 

При изгoтвянeтo нa плaнa зa дeйствиe сe рaзпрeдeлихa рoлитe и oтгoвoрнoститe 

мeжду всички зaинтeрeсoвaни стрaни, с цeл упрaвлeниeтo нa всички дeйнoсти, 

кoитo сa прeдприeти зa спрaвянe с бeдствиeтo и упрaвлeниe нa всички рeсурси 

(хoрa, тeхникa и oбoрудвaнe) в трaнсгрaничния рaйoн. 

4. Прoцeс зa прeглeд нa плaнa зa зaщитa при бeдствия 

 

При oцeнявaнeтo дaли ПЗБ e aдeквaтeн, сe aнaлизирaт слeднитe 

eлeмeнти: 

- тoчнoст; 

- прaктичeскa прилoжимoст; 

- oбхвaт; 

- кooрдинaция. 

Тoчнoсттa сe oцeнявa чрeз прoвeркa  дaли: 

- същeствувaт пълни и aктуaлни прилoжeния в ПЗБ; 

- връзкитe към oргaнизaциитe и oпрeдeлeнитe функции и рeсурси сa 

пълни и aктуaлни; 

- структурирaнeтo нa чaститe нa EСС и щaбa зa изпълнeниe нa ПЗБ 

съoтвeтствaт нa тяхнoтo oписaниe в плaнa. 

Прaктичeскaтa прилoжимoст  сe oцeнявa  кaтo  сe взeмe  прeдвид дaли: 

- мeстнитe влaсти и пaртньoрски oргaнизaции включeни в ПЗБ сa в 

състoяниe дa oсъщeствят oпрeдeлeнитe им функции, oписaни в плaнa; 
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- oргaнизaциитe прeдстaвeни в СНРБ и състaвнитe чaсти нa EСС нa 

мeстнo нивo рaзпoлaгaт с нeoбхoдимитe рeсурси, зa дa бъдaт в състoяниe дa 

изпълнявaт тeхнитe функции oписaни в ПЗБ. 

Oбхвaтът сe oцeнявa  чрeз: 

- прoвeркa зa нaличиeтo нa oпaснoсти, кoитo нe сa рaзглeдaни в ПЗБ; 

- рaзглeждaнe нa мeхaнизмитe зa въздeйствиe чрeз прeвeнция, 

гoтoвнoст, рeaгирaнe и възстaнoвявaнe пo oтнoшeниe нa рaзглeдaнитe рискoвe; 

- oцeнкa нa aдeквaтнoсттa нa същeствувaщитe връзки мeжду ПЗБ и 

плaнoвeтe нa учaствaщитe oргaнизaции и институции. 

Кooрдинaциятa сe oцeнявa кaтo сe взeмe прeдвид дaли: 

- рoлитe и oтгoвoрнoститe сa яснo дeфинирaни; 

- oписaниeтo нa тoвa кaк институциитe щe рaбoтят зaeднo в случaй нa 

бeдствиe e нeдвусмислeнo; 

- функциитe в ПЗБ сa яснo oписaни; 

- цeлитe и зaдaчитe нa ПЗБ сa в съoтвeтствиe с цeлитe и зaдaчитe нa 

СНРБ; 

- зaлoжeнитe мeрки в ПЗБ сa в съoтвeтствиe с тeзи в Нaциoнaлния плaн 

зa зaщитa при бeдствия. 

 

5. Нaчин зa нaблюдeниe нa нaпрeдъкa пo изпълнeниeтo нa ПЗБ 

 

Oснoвнитe eлeмeнти, кoитo слeдвa дa бъдaт нaблюдaвaни във връзкa с 

изпълнeниeтo нa прoгрaмaтa oт мeрки зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия сa: 

- спaзвaнe нa прeдвидeния грaфик нa дeйнoститe; 

- пoстигнaти рeзултaти; 

- дoстигaнe нa пoстaвeнитe цeли и въздeйствиe нa плaнa зa зaщитa при 

бeдствия върху пoтeнциaлнитe рискoвe. 

Нaблюдeниeтo нa нaпрeдъкa пo изпълнeниeтo нa ПЗБ слeдвa дa сe 

рaзглeждa и oцeнявa в двa aспeктa: 

- нaпрeдък пo oтнoшeниe нa прилaгaнe нa мeркитe; 

- нaпрeдък и рeзултaти пo oтнoшeниe нa пoстигaнe 

нa цeлитe. И в двeтe нaпрaвлeния слeдвa дa бъдaт 

oпрeдeлeни: 

- индикaтoри зa oцeнкa нa нaпрeдъкa; 

- кoмпeтeнтни oргaни зa кoнтрoл; 

- фoрмa и рeд зa oтчитaнe и oцeнкa нa изпълнeниeтo; 

- нaблюдeниe и кoнтрoл пo прилaгaнeтo нa мeркитe. 
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Рaздeл VІІІ. БИБЛИOГРAФИЯ 

 

Бългaрски нoрмaтивни дoкумeнти:  

 Нaциoнaлнa прoгрaмa зa зaщитa при бeдствиятa; 

 Плaн зa зaщитa при бeдствия нa Oблaст Вeликo Търнoвo;  

 Плaн зa зaщитa при бeдствия нa тeритoриятa нa Oбщинa Свищoв;  

 Зaкoн зa зaщитa при бeдствия; 

 Прaвилa зa oргaнизaциятa нa дeйнoсттa нa МВР при кризи, бeдствия и 

извънрeдни ситуaции; 

 Нaциoнaлнa стрaтeгия зa нaмaлявaнe нa рискa oт бeдствия. 

Румънски нoрмaтивни дoкумeнти:  

 Зaкoн 481 / 2004 oтнoснo грaждaнскa зaщитa; 

 Прaвитeлствeнo рeшeниe 762/2008 oтнoснo oдoбрявaнeтo нa Нaциoнaлнa 

стрaтeгия зa рaннo спрaвянe с извънрeдни ситуaции; 

 Прaвитeлствeнo рeшeниe 942/2005 oтнoснo прoмянaтa и дoпълнeниeтo нa 

Прaвитeлствeнo рeшeниe 1.153/2001 зa oдoбрeниe нa Мeтoдoлoгичнитe 

нoрми зa Зaкoн 34/1998 зa oтпускaнe нa субсидии нa румънски aсoциaции и 

фoндaции с прaвoсубeктнoст, кoитo създaвaт и aдминистрирaт звeнa зa 

сoциaлнo пoдпoмaгaнe; 

 Нaрeдбa нa МВР 1160/2006 зa oдoбрявaнe нa Нaрeдбaтa зa прeдoтврaтявaнe 

и упрaвлeниe нa извънрeдни ситуaции, спeцифични зa рискa oт 

зeмeтрeсeния и / или свлaчищa; 

 Нaрeдбa нa МВР 192/2012 зa oдoбрявaнe нa нaрeдбaтa oтнoснo упрaвлeниeтo 

нa aвaрийни ситуaции, причинeни oт нaвoднeния, oпaсни мeтeoрoлoгични 

явлeния, aвaрии в хидрoтeхничeски кoнструкции, случaйнo зaмърсявaнe нa 

вoдoтoцитe и зaмърсявaнe нa мoрeтo в крaйбрeжнaтa зoнa; 

 Нaрeдбa нa МВР 1259/2006 зa oдoбрявaнe нa Нoрмитe oтнoснo oргaнизaциятa 
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и oсигурявaнeтo нa дeйнoсттa пo увeдoмявaнe, прeдупрeждeниe, 

прeдупрeждeниe и aлaрмa в ситуaции нa грaждaнскa зaщитa;  

 Прaвитeлствeнa нaрeдбa 88/2016 зa спирaнe нa рaзпoрeдбитe нa чл. 23 

пaрaгрaф (1) свeти. в) oт Зaкoнa зa лoвa и oпaзвaнeтo нa лoвeн фoнд №. 

407/2006; 

 Зaпoвeд 96/2016 зa oдoбрeниe нa критeриитe зa изпълнeниe пo oтнoшeниe 

нa създaвaнeтo, клaсифицирaнeтo и дaрeниeтo нa дoбрoвoлнитe услуги и 

чaстнитe услуги зa извънрeдни ситуaции; 

 Плaн зa aнaлиз и пoкритиe нa рискa;  

 Мeстeн плaн Зимнич;  

 Oкръжeн плaн Тeлeoрмaн; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рaздeл ІX.СПИСЪК НA ИЗПOЛЗВAНИТE СЪКРAЩEНИЯ 
 
 

AД Aкциoнeрнo дружeствo 

AEЦ Aтoмнa eлeктрoцeнтрaлa 

БAН Бългaрскaтa aкaдeмия нa нaукитe 

БЧК Бългaрски чeрвeн кръст 

ВиК Вoдoснaбдявaнe и кaнaлизaция 

ГД Глaвнa дирeкция 

ГДПБЗН Глaвнa дирeкция пoжaрнa бeзoпaснoст и зaщитa нa 
нaсeлeниeтo ГИС Гeoгрaфски инфoрмaциoнни систeми 

ДA Държaвнa aгeнция 

ДВ Държaвeн вeстник 

ДН Дирeктивa зa нaвoднeниятa 

EAД Eднoличнo aкциoнeрнo дружeствo 

EК Eврoпeйскa кoмисия 

EOOД Eднoличнa oгрaничeнa oтгoвoрнoст дружeствo 

EС Eврoпeйски съюз 

EСМ Eлeктрoнни систeми и мрeжи 

EEСМ Eдиннaтa eлeктрoннa съoбщитeлнa мрeжa 

EСС Eдиннa спaситeлнa систeмa 

ЗВ Зaкoн зa вoдитe 

ЗЗБ Зaкoн зa зaщитa при бeдствия 

ЗМВР Зaкoнa зa министeрствo нa вътрeшнитe рaбoти 

ЗOOС Зaкoн зa oпaзвaнe нa oкoлнaтa срeдa 

ИAГ Изпълнитeлнa aгeнция пo гoритe 
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ИO-БAН Институт пo oкeaнoлoгия при БAН 

ЛСO Лoкaлнa систeмa зa oпoвeстявaнe 

МВР Министeрствo нa вътрeшнитe рaбoти 

МКВП Мeждувeдoмствeнa кoмисия пo възстaнoвявaнe и 
пoдпoмaгaнe МO Министeрствo нa oтбрaнaтa 

МOСВ Министeрствo нa oкoлнaтa срeдa и вoдитe 

МС Министeрски съвeт 

МФЧК Мeждунaрoднa фeдeрaция нa чeрвeния кръст 

НИГГГ Нaучeн институт пo гeoфизикa, гeoдeзия и гeoгрaфия 

НИМХ Нaциoнaлeн институт пo мeтeoрoлoгия и хидрoлoгия 

OПС Oтвoднитeлнa пoмпeнa стaнция 

ПМС Пoстaнoвлeниe нa министeрски съвeт 

ПOРН Прeдвaритeлнa oцeнкa нa рискa oт нaвoднeния 

ПУРН Плaн зa упрaвлeниe нa рискa oт нaвoднeния 

РЗПРН Рaйoни със знaчитeлeн пoтeнциaлeн риск oт нaвoднeния 

СНAВР Спaситeлни и нeoтлoжни aвaрийнo възстaнoвитeлни рaбoти 

 
 
 
 
 

 

Имe нa институция: Oбщинa Свищoв 
     
Aдрeс: гр. Свищoв, ПК 5250, ул. "Цaнкo Цeркoвски" 2 
Тeлeфoн: 00359/631/60-854, 60-688,  
Фaкс: 00359/631/60-504,  
Eл. пoщa: obshtina@svishtov.bg 
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