
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА 

ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ



• провеждане на превантивна дейност;

• провеждане на дейности за готовност и реагиране при бедствия;

• подпомагане и възстановяване;

• ресурсно осигуряване;

• предоставяне и приемане на помощи.

Защита при бедствия



Управление на риска от бедствия 
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• анализ и оценка на рисковете от бедствия;

• картографиране на рисковете от бедствия;

• планиране намаляването на риска от бедствия;

• разработване и изпълнение на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия;

• категоризиране на населените места в зависимост от броя на потенциално засегнатото 
население;

• установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях;

• мерки за защита на критичните инфраструктури;

• планиране на защитата при бедствия;

Превантивна дейност



• определяне на норми за устройственото планиране на територията, проектирането, 
изпълнението и поддържането на строежите във връзка с намаляване на риска от 
бедствия;

• изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване;

• осигуряване на места и условия за временно настаняване на пострадали (засегнати) при 
бедствия;

• осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита; 

• обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на 
изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволните формирования и населението.

Превантивна дейност



Схема на стратегическите и планиращите документи отнасящи се до защитата при бедствия
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За подпомагане изпълнението на дейностите на областния управител свързани със защитата
при бедствия се създава областен съвет за намаляване на риска от бедствия, като членове на
същият са:

• кметовете на общини или оправомощени техни представители;

• по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта;

• директорът на РДПБЗН;

• директорът на ОД на МВР;

• командирът на военното формирование  на територията на областта;

• директорът на ТД на ДАНС;

• директорът на ЦСМП;

• ръководителите на териториалните звена на централната администрация на
изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска
цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Областни съвети за намаляване на риска от бедствия



Областните съвети за намаляване на риска от бедствия се председателстват от
Областните управители и:

• Разработват и координират изпълнението на Областните програми за намаляване на риска от
бедствия;

• Координират дейностите по изпълнение на Общинските програми за намаляване на риска от
бедствия;

• Разработват, преразглеждат и актуализират

Областните планове за защита при бедствия;

• Съгласуват Общинските програми за намаляване на

риска от бедствия;

• Съгласуват Общинските планове за защита при бедствия;

• Извършват преглед и изготвят годишни доклади до Съвета за намаляване на риска от
бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта.

Областни съвети за намаляване на риска от бедствия



За подпомагане изпълнението на дейностите  свързани със защита  при бедствия към 
кмета на общината се създава общински съвет за намаляване на риска от бедствия.

Членове на съвета са:

• заместник-кметовете на общината;

• главният архитект на общината;

• представители на общинския съвет;

• ръководители на структурите за спешно реагиране;

• юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи 
отношение към намаляването на риска от бедствия.

Общински съвети за намаляване на риска от бедствия



Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия се председателства от кмета на 
общината и:

• Разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за 
намаляване на риска от бедствия;

• Разработва, преразглежда и актуализира общинския 

план за защита при бедствия;

• Прави преглед и изготвя годишен доклад до Областния съвет

за намаляване на риска от бедствия за състоянието на защитата при

бедствия на територията на общината.

Общински съвети за намаляване на риска от бедствия



Плановете за защита при бедствия се изготвят по части за всяка от опасностите, специфични 
за съответната територия, като частите за земетресение, наводнение и ядрена или радиационна 
авария са задължителни.

С плановете за защита при бедствия задължително се определят:

• опасностите и рисковете от бедствия;

• мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия;

• мерките за защита на населението;

• разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение   

на предвидените мерки;

• средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите;

• начина на взаимодействие между съставните части на ЕСС;

• реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на 
съставните части на единната спасителна система и населението при опасност или възникване 
на бедствия;

• мерките за възстановяване.

Планове за защита при бедствия



Програми за намаляване на риска от бедствия, които съдържат:

• оперативните цели;

• дейностите за реализиране на оперативните цели. 

Годишни планове за изпълнение на програмите:

• оперативни цели;

• дейности;

• бюджет;

• срок за реализация;

• очаквани резултати;

• индикатори за изпълнение;

• отговорни институции.

Програми за намаляване на риска от бедствия



Бедствено положение се обявява, при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи 
бедствие, свързано със:

1. загуба на човешки живот, и/или

2. увреждане на здравето на хората, и/или

3. значителни вреди на имуществото и/или икономиката, и/или

4. значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с 
химически, биологически или радиоактивни вещества и материали или с унищожаването на биологични 
видове.

Обявяване на „бедствено положение”.



Областния управител:

• организира и ръководи защитата при бедствия в областта;

Областния щаб:

• анализ и оценка на обстановката при бедствие;

• предлага на областния управител за одобрение решения относно необходимия обем и 
ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 
предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за 
подпомагането на засегнатото население;

• осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 
бедствието;

• информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите 
действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и 
действия;

• докладва на областния управител за хода на провежданите защитни мероприятия.

Областен управител и областен щаб



Кмета на община:

• организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината;

Общинския щаб:

• анализ и оценка на обстановката при бедствие;

• предлага на кмета на общината за одобрение решения относно необходимия обем и 
ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 
предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за 
подпомагането на засегнатото население;

• осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието;

• информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите 
действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия;

• докладва на кмета на общината за хода на провежданите защитни мероприятия.

Кмет на община и общински щаб



Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 
участващи в изпълнението на дейностите по защитата на населението в случай на опасност 
или възникване на бедствия в района на бедствието, се извършва от ръководител на 
операциите.

Ръководителят следва да притежава необходимата експертиза и опит в зависимост от 
характера на бедствието.

Ръководителят на операциите се определя със заповеди съответно на министър-
председателя, областния управител и кмета на община.

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 
решения на националния, областния и общинския щабове.

Ръководител на операциите



Ръководителят на операциите при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи има право да:

• забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието;

• нареди временно извеждане на лица от района на бедствието;

• разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, теренни преустройства 
или разрушаване на строежи или части от тях с цел предотвратяване или намаляване на 
негативните последици от бедствието;

• поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в съответствие с 
възможностите им;

• създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на участващите екипи от 
единната спасителна система;

• раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи техни ръководители, 
да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.

Ръководител на операциите



You cannot escape the responsibility of tomorrow
by evading it today

Abraham Lincoln



Благодаря Ви         
за вниманието!


