
 
СЪГЛАСУВАЛ:  
СТЕФАН МИРЕВ  
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК  
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ  
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

БЕДСТВИЯ   



2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г.  
 
Общинска програма за намаляване на риска от бедствия определя оперативните цели и дейности в отделните приоритетни области за действие, с които 
следва да бъдат постигнати стратегическите цели заложени в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. 
 
 
 
 

Стратегическа 
цел от ОСНРБ 

Приоритетна 
област за действие 

от ОСНРБ 

Оперативна цел Дейности за реализиране на 
оперативните цели 

Отговорна институция 

1. Постигане на 
устойчивост на 
обществото при 
бедствия 

Разбиране на риска 
от бедствия 

1.1. Въвеждане на система за 
повишаване на обществената 
осведоменост и изграждане на 
познания за риска от бедствия в 
компетентните органи, частния 
сектор, доброволното формирование 
и населението и споделяне на опит, 
извлечени поуки, реализирани добри 
практики, тренировки и обучения. 

1.1.1. Провеждане на разяснителни 
кампании сред населението/ 
информационни дни/ обучения и 
състезания/ конкурси, свързани със 
защитата при бедствия за деца. 

Органи на изпълнителната 
власт, МВР, МОН, БЧК 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Организиране и участие на 
съставните части на единната 
спасителна система и на населението 
в обучения, тренировки и учения, 
при различни видове бедствия. 
 

Органи на изпълнителната 
власт, МВР, МОН, БЧК, 
съставни части на единната 
спасителна система 
 

1.1.3. Разработване, публикуване и 
периодично актуализиране на карти 
на риска чрез използване на 
географски информационни системи. 
 

Органи на изпълнителната 
власт 



 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегическа 
цел от ОСНРБ 

Приоритетна 
област за действие 

от НСНРБ 

Оперативна цел Дейности за реализиране на 
оперативните цели 

Отговорна институция 

2. Изграждане 
на капацитет за 
управление на 
риска от 
бедствия на 
всички 
административ 
ни нива на 
управление. 

Засилване на 
институционалното 
управление на риска 
от бедствия 

2.1. Интегриране на намаляването на 
риска от бедствия в публичния и 
частния сектор, с цел повишаване на 
устойчивостта и осигуряване на 
непрекъснатост на доставките на 
основни стоки/услуги. 

2.1.1. Засилване ролята на 
платформите за намаляване на риска 
от бедствия на общинско ниво. 
 

Органи на изпълнителната 
власт 

2.1.2. Извършване на периодична 
оценка на риска от бедствия и оценка 
на способностите за управление на 
риска. 

Съвета за намаляване на риска 
от бедствия 
 
 
 

2.1.3. Насърчаване на обучението в 
системата на предучилищното и 
училищното образование за риска от 
бедствия, включващо превенция, 
готовност, реагиране и 
възстановяване. 

МОН, МВР, училища, БЧК 

2.1.4. Въвеждане на механизми за 
систематизиране провеждането на 
обучение за защита при бедствия в 
системата на предучилищното и 
училищното образование. 
 

Общински съвет за 
намаляване на риска от 
бедствия, училища, БЧК 



Стратегическа 
цел от ОСНРБ 

Приоритетна 
област за действие 

от НСНРБ 

Оперативна цел Дейности за реализиране на 
оперативните цели 

Отговорна институция 

   2.1.5. Извършване на прегледи на 
нормативните актове свързани с 
управлението на риска от бедствия и 
иницииране на промени, при 
необходимост. 

Органи на изпълнителната 
власт 

2.1.6. Въвеждане на система за 
осигуряване непрекъснатост на 
доставките на основни стоки/ услуги. 

Органи на изпълнителната 
власт 

2.1.7. Насърчаване участието на 
частния сектор, професионални и 
научни организации в управлението 
на риска от бедствия. 

Общински съвет за 
намаляване на риска от 
бедствия 

2.2. Прилагане на единен и цялостен 
подход към управлението на риска от 
бедствия и повишаване способностите 
на институциите. 

2.2.1. Изготвяне, преразглеждане и 
актуализиране на общински план за 
защита при бедствия.  

Общински съвет за 
намаляване на риска от 
бедствия 

2.2.2. Разработване и актуализация на 
общинска програма за намаляване на 
риска от бедствия и годишен план за 
изпълнението й. 
 

Общински съвет за 
намаляване на риска от 
бедствия 

2.2.3. Изготвяне на годишен доклад 
за състоянието на защитата при 
бедствия на общинско ниво. 
 

Общински съвет за 
намаляване на риска от 
бедствия 

2.2.4. Развитие, при необходимост, на 
допълнителни способности за 
реагиране при различни видове 
инциденти, аварии и бедствия. 

Органи на изпълнителната 
власт, БЧК 

 
 
 



Стратегическа 
цел от ОСНРБ 

Приоритетна област 
за действие от 

НСНРБ 

Оперативна цел Дейности за реализиране на 
оперативните цели 

Отговорна институция 

   2.2.5. Повишаване на способностите 
за реагиране чрез ефективно 
използване на обучителни програми  
за гражданска защита. 

МВР 

2.3. Изграждане, поддържане и 
разширяване на системата за ранно 
предупреждение на населението и 
органите на изпълнителната власт чрез 
използването на съвременни 
технологии. 

2.3.1. Анализиране на наличните 
системи за мониторинг и изготвяне на 
прогнози, с цел усъвършенстване на 
системата за ранно предупреждение. 

Органи на изпълнителната 
власт 

 2.3.2. Използване на съвременните 
технологии и иновации за изграждане 
на ефективна система за ранно 
предупреждение на населението и 
органите на изпълнителната власт. 

Органи на изпълнителната 
власт 

2.4. Ефективно възстановяване след 
бедствия при задължително спазване на 
принципа „да изградим отново, но 
подобре“. 

2.4.1. Въвеждане на планиране на 
възстановяването след бедствия при 
спазване на принципа „да изградим 
отново, но по-добре“. 

Общински съвет за 
намаляване на риска от 
бедствия 

3. Постигане на 
съгласуваност 
при провеждане 
на политиките за 
устойчиво 
развитие, 
адаптиране към 
промените в 
климата и 
намаляване на 
риска от 
бедствия. 
 

Засилване на 
институционалното 
управление на риска 
от бедствия. 
 
 
 
 
 
 

3.1. Въвеждане на механизми за 
осигуряване на свързаност между 
отделните сектори по отношение на 
намаляването на риска от бедствия. 

3.1.1. Изготвяне на доклади с 
приоритетните дейности за 
намаляване на риска от бедствия, за 
които е необходимо финансиране. 

Общински съвет за 
намаляване на риска от 
бедствия 

 



Стратегическа 
цел от ОСНРБ 

Приоритетна област 
за действие от НСНРБ 

Оперативна цел Дейности за реализиране на 
оперативните цели 

Отговорна институция 

4. Постигане на 
устойчивост на 
финансирането 
на защитата при 
бедствия. 

Въвеждане на политики 
за финансово 
управление на риска от 
бедствия; 

4.1. Подобряване разбирането и 
адекватно оценяване на въздействието 
на бедствията върху публичните 
финанси. 

4.1.1. Насърчаване учредяването и 
развитието на инструменти за 
взаимно подпомагане (напр. фонд 
„Общинска солидарност“ и др.). 

Органи на 
изпълнителната власт 

4.1.2. Мониторинг на разходваните 
финансови средства при превенция, 
реагиране, възстановяване и 
подпомагане. 

Общински съвет за 
намаляване на риска от 
бедствия. 

4.1.3. Повишаване на устойчивостта 
на доставките на основни стоки/ 
услуги. 

Органи на 
изпълнителната власт, 
доставчици на основни 
стоки и услуги 

Инвестиране в 
намаляване на риска от 
бедствия. 

4.2. Повишаване ефективността на 
инвестициите, включително чрез 
иновативни решения, за намаляване на 
риска от бедствия и недопускане 
възникване на нови рискове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. Изграждане, поддържане, 
укрепване, реконструкция и 
модернизация на системи, обекти, 
инфраструктура, съоръжения и др. с 
цел намаляване на риска от бедствия, 
включително оборудване за 
наблюдение и оперативно 
управление. 

Органи на 
изпълнителната власт 

4.2.2. Въвеждане на подход за 
извършване на публични и частни 
инвестиции, отчитащи риска от 
бедствия. 

Органи на 
изпълнителната власт 

4.2.3. Повишаване дела на 
финансовите средства на общинско 
ниво за изпълнение на дейности за 
намаляване на риска от бедствия. 

Органи на 
изпълнителната власт 
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