ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към Националната програма за
защита при бедствия 2014-2018 г.

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НПЗБ 2014-2018 Г.

ВЕДОМСТВА,
ОТГОВОРНИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ

ПРЕДПОЛАГАЕМИ
ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ*

СРОКОВЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ

2

3

4

5

№

1
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

І. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ОБУЧЕНИЕ
Изграждане и укрепване на човешкия ресурс в структурите на БЧК.
БЧК
1,2,3
Поддържане на материалната база на БЧК за действие при бедствия
БЧК
1,2,3
Доизграждане на Национална система за ранно предупреждение и
оповестяване (НСРПО) - сиренна система и осигуряване на ТЕТРА
оборудване
МВР
1, 2, 3
Доизграждане на Системата за ранно предупреждение и
оповестяване (СРПО) на населението в населените места от
районите с риск от наводнение от реките, преминаващи през
територията на столицата и оптимизация на съществуващата
система в Столична община
МВР
1, 2, 3
Провеждане на обучение на населението
Общини
1, 2, 3
Изработване на материали за информационни кампании - листовки,
брошури и книжки, клипове и късометражни филми за поведението
на хората при опасност или настъпило бедствие
Поддържане на съществуващите системи за прием и обработка на
спътникови данни в реално време с цел запазване на обема и
капацитета за изпълнение на задачите по мониторинг и управление
на риска. Техническа поддръжка на оборудването
Надграждане на внедрените системи в ГДПБЗН с цел увеличаване
на възможностите за наблюдение на територията на страната и
разширяване на обхвата за мониторинг на различни бедствия и
потенциално опасните обекти в ГДПБЗН чрез прием и обработка на

2014 – 2018 г.
2014 – 2018 г.

2014-2018 г.

2014-2015 г.
2014 г.

Общини

1, 2, 3

2014 г.

МВР

1,2,3

2014-2018 г.

МВР

1,2,3

2014-2018 г.

сателитни данни MODIS и Dartcom.
1
9.
10.
11.

12
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

2
Повишаване на възможностите за обмен на информация и данни с
международни институции, както и в страната.
Създаване на база данни за добри практики с насоки за
използването им за намаляване на риска при бедствия
Организиране и провеждане на национални и международни
учения, състезания и тренировки свързани със защитата при
бедствия
Изграждане на Национален учебен полигон подготовка на силите на
ЕСС по защита на населението при бедствия
Сформиране на доброволни формирования и подготовката им за
действия за предотвратяване или овладяване на бедствия и пожари
Дооборудване и поддържане в готовност за на регистрираните в
Общностния механизъм за ГЗ на ЕК модули
Преоборудване на частите на ЕСС със съвременна техника и
екипировка
Ресурсно и финансово осигуряване на военните формирования за
овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия
Организиране и провеждането на тренировки и учения на
ведомствените щабове за защита при бедствия на органите на
изпълнителната власт.
Развитие, усъвършенстване и обслужване на системата за ранно
предупреждение от морски опасности.
Обучение на органите на изпълнителната власт, техните
администрации и на силите за реагиране при бедствия
Подобряване и поддържане на материалната база, необходими
материали, финансови и човешки ресурси за работата на
медицинските и противоепидемичните екипи за действие при
бедствия
Обучение на ръководен, преподавателски, педагогически и
изпълнителски състав от системата на МОН за начините на

3

4

5

МВР

1,2,3

2014-2018 г.

МГУ

1,2,3

2014-2018 г.

МВР, ведомства

1и3

2014-2018 г.

МВР

1,2

2014-2018 г.

Общини, МВР

1,2 и 3

2014-2018 г.

МВР

1, 2, 3

2014-2018 г.

МВР

1, 2, 3

2014-2018 г.

МО

1

2014 – 2018 г.

Ведомства

1

2014 – 2018 г.

ИО-БАН

2,3

Ведомства

1,2,3

2014 – 2018 г.

МЗ

1

2014-2018 г.

МОН

1

2014-2018 г.

2014 – 2018 г.

2

поведение и действие при бедствия и аварии.
1
22.
23.

24.

25.
26.

1.
2.
3.
4.
5.

2
3
Осигуряване на ИСЗ за служителите от администрацията.
Ведомства
Актуализиране на Учебните програми за обучение на децата и
МОН
учениците по възрастови групи – детска градина, начален,
прогимназиален и гимназиален етап и интерактивното преподаване
на темите за защита при бедствия в часа на класа. Разработване на
Нови методически материали за системата на народната просвета за
интерактивно обучение, относно действие и поведение при
терористичен акт
Участие в разработване на стандарти/минимални изисквания за МОН, МВР, общини и др.
обзавеждане на общински/районни центрове за обучение на децата,
компетентни органи
учениците, персонала и други за действие и поведение при
терористичен акт (интерактивни кабинети, полигони/площадки за
практически трейнинги и занятия и т.н). Обучението да се провежда
от специалисти от МВР, БЧК и др. компететни органи
УАСГ
Разработване на Магистърска програма „Оценка и управление на
риска от бедствия“ за строителни инженери
Обследване на водоизточниците по чл. 112, ал. 2, т. 3 от Наредба
№1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, които са
Общини
предвидени за ползване при възникване на криза
ІІ. СЕИЗМИЧНА ОПАСНОСТ
Развитие, усъвършенстване и обслужване на националните системи
НИГГГ-БАН
за сеизмичен мониторинг.
Разработване на единна методика за оценка на последствията от
средни и силни земетресения
НИГГГ-БАН
Обучение на експерти за определяне на опасността от земетресения
и последиците от тях
НИГГГ-БАН
Сформиране и оборудване на екипи за оценка на последствията от
силни земетресения.
НИГГГ-БАН
Анализ, оценка, картографиране и разработване на методика за
Ведомства

4
1
1,3

5
2014 г.
2014-2015 г.

1,3

2015-2016 г.

2,3

2014-2018 г.

1,2,3

2014-2018 г.

1,2,3
1,2,3

2014 – 2018 г.
2014 г.

2,3
1,2,3

2014-2018 г.
2014 – 2015г.

1,2,3

2014-2018 г.
3

оценка на сеизмичния риск
1
6.
7.

2
Идентифициране и картиране на следи от земетръсни разломи
Палеосеизмоложки изследвания ва активни разломи

8.

Създаване и поддържане на общодостъпна база-данни на активните
разломи в България
Оценка и моделиране на уязвимостта от земетресения в
урбанизирани територии

9.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

3
БАН, Общини

4
1,2,3

5
2014-2018 г.

БАН, Общини

1,2,3

2014-2018 г.

БАН, ведомства

1,2,3

2014-2018 г.

Ведомства, Висши
училища, БАН

1,2,3

2014-2018 г.

1,2,3

2014-2018 г.

1,2
1,2

2014-2015 г.
2014-2015 г.

1,2

2018 г.

1,2

2018 г.

1,2

2018 г.

1,2

2014-2018 г.

1,2

2014 - 2018 г.

ІІІ. НАВОДНЕНИЯ
Оценка на техническото състояние и риск от наводнения от
Собственици на язовири
язовири. Технико-икономическа оценка на целесъобразността от
ремонт или ликвидацията им.
Картиране на заплахата и риска от наводнения
МОСВ
Разработване на планове за управление на риска от наводнения
МОСВ
Подготовка
на
преразглеждането
и
актуализиране
на
предварителната оценка на риска от наводнения отчитайки
МОСВ
вероятните последици от промяната на климата върху риска от
наводнения
Подготовка на преразглеждането и актуализиране на картите на
МОСВ
заплахата и риска от наводнения
Анализ на Плановете за управление на риска от наводнения
отчитайки вероятните последици от промяната на климата върху
МОСВ
риска от наводнения
Проектиране и изграждане на национален център за управление на
водите в реално време и предупреждение при наводнения и
МОСВ
засушаване
Изпълнение на Програмите от мерки при прилагане на Плановете
МОСВ, МРР, МЗХ, МВР
на управление на риска от наводнения в четирите района за
общини
басейново управление в заложения програмен период. Краен срок

4

2021 г.
1
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

2
Рехабилитация на системи и съоръжения за защита от вредното
въздействие на водите - предпазни диги на р. Дунав, корекции на
вътрешни реки, съоръжения за отводняване и язовири,
Поддръжка и експлоатация на системи и съоръжения за защита от
вредното въздействие на водите
Изграждане на системи и съоръжения за защита от вредното
въздействие на водите
Мониторинг,
строителство,
възстановителни
дейности,
рекултивация, пречистване на води, поддръжка и др. в сектор
„Природни ресурси и концесии” и „Енергетика”.

3

4

МЗХ, МОСВ,
собственици

1,2

МЗХ, собственици

1,2

МЗХ, МРР, собственици

1,2

МИЕ

1,3

Ремонтни дейности на язовирни стени
( яз.Искър, яз. Кърджали, яз.Белмекен, яз.Христо Смирненски,
МИЕ,МРР,МЗХ,
яз.Студена и др.)
собственици и оператори
и хидротехническите съоръжения от системата за отвеждане на
водите на р. Овчарица извън целика на рудник "Трояново-Север" и
др. Привеждане на язовири в експлоатационно състояние.
Поддържане проводимостта на коригирани речни участъци, на
МОСВ, МЗХ, МРР, МИЕ,
речни корита в урбанизирани територии и на разстояние 500 м. след
кметове, собственици на
язовирни стени.
съоръжения
Изготвяне, приемане и изпълнение на програми за планово
почистване на некоригираните участъци на вътрешните реки.
Създаване на регистър, анализ и оценка на потенциално опасни
съоръжения, включително и невъведени в експлоатация и/ или
съоръжения изгубили първоначалното си предназначение
Създаване на система от аварийни прагови стойности за нивата на
реките при наводнения в населените места във връзка с въвеждане
на част „Наводнение” от плановете за защита при бедствия.

5
2014 - 2018 г.

2014 - 2018 г.
2014 - 2018 г.

1,3

2014 - 2018 г.

2,3

2014 - 2018 г.

Общини, областни
управители

1,2

2014 - 2018 г.

МЗХ, МРР, МИЕ,
кметове, собственици на
съоръжения

1,2,3

2014 - 2018 г.

Общини

1,2,3

2014-2016 г.
5

1
18.

19.

2
Разработване на методика за оптимизиране на разходите за
поддръжка на малки язовири с оглед максимална продължителност
на срока на нормална експлоатация
Създаване на инфраструктура за пространствени данни за
хидротехническите съоръжения за нуждите на оценката на
заплахата и риска от наводнения

3

4

5

Висши училища, БАН

1,2,3

2014 - 2018 г.

Висши училища, БАН

1,2,3

2014 - 2018 г.

1,3

2014-2018 г.

АЯР

1

2014-2015 г.

МЗ, АЯР

1

2014-2018 г.

АЯР

1

2014-2015 г.

МВР

1, 2, 3

2014-2018 г.

Ведомства

1,3

2014-2018 г.

2, 3
3

2014 г.
2014 г.

МЗХ, ДГП

2, 3

МВР, МЗХ

1и3

2014 г.
2014-2018 г.
6

ІV. ЯДРЕНИ ИЛИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ
1.

2.
3.

4.
5.

6

Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, поддръжка и
др. в АЕЦ Козлодуй и държавно предприятие "Радиоактивни
отпадъци".
Надграждане на регистрите, поддържани по ЗБИЯЕ
Поетапна подмяна на апаратура за радиационни измервания
използвана от аварийните екипи при действие в случай на
радиационна авария
Анализ и картографиране на радиационните рискове
Поддържане в готовност за ползване по предназначение на
предоставените за управление на ГДПБЗН-МВР колективни
средства за защита
Изпълнение
на
мерките
за
защита
на
населението
селскостопанските животни водите,почвите, и растенията при
радиоактивно замърсяване и биологично заразяване

МИЕ,

V. ГОЛЕМИ ПОЖАРИ
1.
2.
3.

4.

Изграждане и оборудване на пожаронаблюдателни кули и
осигуряването им с пожаронаблюдатели
Направа и поддържане на защитни прегради срещу пожари
Други дейности за защита от пожари (поставяне на табели,
изграждане на водоизточници, закупуване на оборудване за
противопожарни депа и защитно облекло и др.)
Осигуряване на въздухоплавателни средства за гасене на горски

МЗХ, ДГП
МЗХ, ДГП

пожари
1

2

3

4

5

МК

1,2,3

2014-2018 г.

МТИТС

1, 3

2014 – 2018 г

МРР

1,3

2014г.

МРР
/държавни дружества по
геозащита/

1,3

2014-2018 г.

МРР

1,2,3

2014-2018 г.

Изработване на методика за оценка на геоложкия риск, извършване
анализ и оценка, и картографиране на геоложкия риск

МРР

1,3

2014-2016 г.

Създаване на регистър на районите с абразионни и ерозионни
процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие

МРР

1,3

2014г.

МРР

1,2,3

2014-2018 г.

VІ. СВЛАЧИЩА
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Укрепване на недвижими културни ценности с цел повишаване
устойчивостта им при бедствия
Превантивни дейности за обезопасяване на слаби места по
железопътната инфраструктура, застрашаващи сигурността на
влаковото движение
Разработване на Национална програма за превенция и ограничаване
на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията
2015-2020г.
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните,
ерозионните и абразионни процеси на територията на РБългария
чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа
помощ, поддържане на регистър на свлачища и изграждане и
възстановяване на контролно-измервателни системи
Паспортизация на брегоукрепителни и брегозащитни системи и
съоръжения по морския бряг-държавна собственост и изпълнение
на превантивни дейности за тях

Изпълнение на геозащитни мерки и дейности (укрепителни,
отводнителни и брегозащитни съоръжения) за ограничаване на
свлачищните процеси, абразионните и ерозионните процеси по
Черноморското и Дунавското крайбрежие

7

1

2

3

4

5

VІІ. ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ И АВАРИИ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ
1.

Обучение на служители във връзка с превозите на опасни товари с
автомобилен и железопътен транспорт, съгласна изискванията на
Международната спогодба за превоз на опасни товари по шосе ADR
и Правилника за международен железопътен превоз на опасни
товари RID

МТИТС

1, 2, 3

2014 – 2018 г.

МОСВ

1,2

2014-2016 г.

МЗХ - ИАБГ

1

2014-2018 г

НИГГГ-БАН

2,3

2014-2016 г.

НИГГГ-БАН

1,3

2014-2018 г.

1,3

2014-2018 г.

1,2,3

2014-2018 г.

VІІІ. ОПАСНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ
1.

Разработване и приемане на Национална стратегия за адаптация към
климатичните промени

2.

Разширяване на системата за противоградова защита и осигуряване
на противоградови ракети

3.

Разработване и внедряване на интернет-базиран комуникационен
инструмент за подаване на информация в случай на значимо
геомагнитно смущение.

4.

Усъвършенстване и обслужване на системите за мониторинг на
геомагнитното поле.

ІХ. КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
1.

2.

Установяване, анализ и оценка на риска, мерки за намаляване на
уязвимостта на критичната инфраструктура и обектите й.
Изграждане на информационни и комуникационни системи,
системи за пожароизвестяване и пожарогасене, локални системи за
оповестяване, WEB базирана система за оперативни измервания.

Компетентни ведомства
Компетентни ведомства
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1

2

3

4

5

МОН

1

2014 г.

БАН, Висши училища,
МВР
Ведомства

1,2
1,3

2014-2018 г.

1

2014-2015 г.

1

2014-2018 г.

1

2014-2018 г.

Х. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
1.

2
3.

4.

5.

6.

Актуализиране на Указанието за обучение за действия при
бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа
помощ, утвърдено от министъра на образованието през 2002 г. и
Инструкция № 2 от 5.07.2004 г. за подготовката и обучението на
децата, педагогическия, административния и помощен персонал в
детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари, издадена от министъра на образованието и
науката, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.
Анализ и оценка на мулти - риска от природни бедствия

Съфинансиране за участие в проектите на ЕС и други
международни програми, имащи отношение към защитата при
бедствия.
Актуализиране на Плановете за защита при бедствия на органите на Органите на централната
централната изпълнителна власт и разработване на разчети за
изпълнителна власт
евакуация и разсредоточаване към него, съгласно чл. 9 от Наредбата
за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване,
приета с ПМС № 337 от 20.12.2012 г.
Извършване на социални дейности за ликвидиране на
последствията при бедствия, определени със закон или акт на
Министерски съвет
МТСП
Разработване на документи и програми свързани със защитата при
ведомства
бедствия

2014-2018 г.

Забележка:* Предполагаемите източници на финансиране са: 1) бюджетите на отговорните за изпълнението на дейностите ведомства, 2) програмите
по европейски проекти и 3) други източници на финансиране. Предполагаемите източници на финансиране се определят от ангажираните ведомства
за изпълнението на дейностите по НПЗБ.
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