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РАЗДЕЛ І:  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се 

разработва на основание чл. 6д, ал.1 от Закона за защита при бедствия за 

изпълнение на целите на Областната програма за намаляване на риска от 

бедствия на област Пазарджик. 

Релефът на общината е високо и средно планински, като територията 

ѝ изцяло попада в пределите на Западните Родопи. Районите на юг от 

Чепинската котловина и на изток от горното течение на Чепинска река се 

заемат от крайните западни, най-високи части на Баташка планина – рида 

Сюткя с най-високата си точка връх Голяма Сюткя 2186 m, разположен на 

границата с община Ракитово. В югозападна четвъртина на общината 

(около половината от територията ѝ) се простират крайните северни, най-

високи части на дългия Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи. 

В него, в изворната област на Рибна река (най-горното течение на 

Чепинска река), на границата с община Батак, се издига най-високата му 

точка – връх Сребрен (1900,5 m). Северната четвъртина на община 

Велинград се заема от южните части на крайния северозападен рид Алабак 

на Западните Родопи. Неговата максимална височина е връх Черновец 

(1834 m), който се намира на около 4 km източно от село Юндола, а на 

границата с община Септември се издига скалистият връх Милеви скали 

(1593,5 m). Между големия завой на Чепинска река на запад и север и 

Републикански път II-84 на изток и юг в пределите на общината попадат 

крайните западни части на рида Къркария. Неговата най-висока точка в 

общината – връх Тунова чука (1061,5 m) се издига източно от село 

Драгиново. Между ридовете Алабак и Къркария на север и Баташка 

планина на юг се простира обширната и равна Чепинска котловина, като в 

пределите на общината попада нейната западна, ниска част. Най-ниската 

точка на община Велинград се намира в най-североизточната ѝ част, 

източно от гара Долене, в коритото на Чепинска река – 535 m н.в. Община 

Велинград включва населените места: с. Абланица, с. Алендарова, с. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D1%8E%D1%82%D0%BA%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%8F%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_II-84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5_(%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 

 

Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, гр. Велинград, с. Враненци, с.Всемирци, с. 

Горна Биркова, с.Горна Дъбева, с. Грашево, с. Долна Дъбева, с. Драгиново, 

с. Кандови, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Чолакова, 

с. Цветино и с. Юндола.  

При определяне на оперативните цели и дейности, следва де се 

изброят опасностите, на база на които следва да се определят дейностите за 

реализиране на оперативните цели на общинско ниво, а именно: 

1. Опасност от земетресение; 

2. Опасност от наводнение; 

3. Опасност от ядрена или радиационна авария; 

4. Опасност от пожари; 

5. Опасност от промишлена авария; 

6. Опасност от обилни снеговалежи и снегонавявания; 

7. Опасност от поледици и обледявания; 

8. Опасност от свлачища и срутища; 

9. Опасност от силни бури; 

10. Опасност от градушки; 

11. Опасност от продължителни засушавания; 

12. Опасност от голяма транспортна катастрофа; 

13. Опасност от епидемии; 

14. Опасност от епизоотии; 

15. Опасност от ерозия 

 

          Общинската програма за намаляване на риска от бедствия съдържа 

оперативни цели и дейности за реализиране на оперативните цели от 

Областната програма за намаляване на риска от бедствия, както и дейности 

за реализиране на оперативните цели на общинско ниво.  

  Документът е със срок на действие 5 години и обхваща периода 

2021-2025г. и е предназначен за територията на община Велинград.   

  Общинската програма за намаляване на риска от бедствия e 

съобразена с Областния план за защита при бедствия и отчита 



 

 

идентифицираните значими рисковете в Общинския план за защита при 

бедствия, като целта е да се намали влиянието им и да се повишат 

способностите за готовност, координация, реагиране и бързо 

възстановяване след бедствия. Общинската програмата служи за 

изпълнение на  Областния план за защита при бедствия, чиято визия е 

насочена към осигуряването на устойчива и безопасна среда на живот на 

населението в Република България.   

  Разработената програма ще спомогне за осигуряването на цялостен, 

всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигане 

на устойчивост при бедствия, както и намаляването на причинените щети и 

загуби.  

       Предвидените мероприятия и дейности ще окажат положително 

въздействие за:  

• Намаляване уязвимостта на населението от бедствия на територията 

на община Велинград;  

• Подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на 

дейностите за намаляване на риска от бедствия и недопускане дублиране 

на дейности;  

• Повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на 

риска от бедствия;  

• Подобряване споделянето на информация и данни за риска от 

бедствия;  

• Използване на публично-частно партньорство за постигане на по-

добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия;  

• Повишаване използването на иновации и технологии в областта на 

намаляване на риска от бедствия.  

• Приобщаване на множество заинтересовани страни в процеса по 

намаляване на риска от бедствия, с което да се постигнат повече ползи за 

общността. 

 

  

ІІ. РАЗДЕЛ 

 ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025г.  



 

 

 

      Този раздел е разработен в табличен вид, с цел по-лесно 

онагледяване на връзките с оперативните цели и дейности, посочени в 

Областната програма за намаляване на риска от бедствия. Това ще 

спомогне в последствия при изпълнението на  целите на Общинската 

програма на община Велинград. Посочените дейности имат принос за 

постигане  на Стратегическите цели на Областната програма за намаляване 

на риска от бедствия, които водят до разрешаването на конкретни 

проблеми, свързани с повишаването на готовността и изграждането на 

способности за реагиране на общинско ниво.  

 

Дейности за реализиране 

на оперативните 

цели на областно ниво 

Дейности за реализиране на 

оперативните 

цели на общинско ниво 

Отговорна институция 

1. Провеждане на 

областен етап от 

конкурса за детска 

рисунка „ С очите си 

видях бедата“.  

2. Провеждане на 

ученическите състезания 

по Защита при бедствия, 

пожари и извънредни 

ситуации, както и други 

състезания, конкурси, 

викторини, учебни 

евакуации.  

3. Провеждане на 

информационно- 

разяснителни дейности 

във връзка с есенно- 

зимния отоплителен 

сезон, летния 

пожароопасен сезон, 

жътвена кампания и 

други.  

4. Провеждане на 

обучения във връзка с 

пожарната безопасност на 

1.Провеждане на общински 

етап от конкурса за детска 

рисунка „ С очите си видях 

бедата” 

 

2.Провеждане на 

ученическите състезания по 

Защита при бедствия, 

пожари и извънредни 

ситуации, както и други 

състезания, конкурси, 

викторини, учебни 

евакуации.  

 

3.Провеждане на 

информационно- 

разяснителни дейности във 

връзка с есенно- зимния 

отоплителен сезон, летния 

пожароопасен сезон, жътвена 

кампания и други. 

 

4.Провеждане на обучения 

във връзка с пожарната 

безопасност на работещи в 

сферата на образованието 

Председател  на  

ОбСНРБ, РСПБЗН-

Велинград, ОДМВР –РУ-

Велинград, БЧК, РЗИ, 

Кметове на населени места, 

Директори на ДЛС и ДГС, 

Директори на образователни 

институции.  



 

 

работещи в сферата на 

образованието.  

5. Провеждане на 

обучения на служители в 

областна и общински 

администрации във връзка с 

пожарната безопасност.  

6. Публикуване на 

материали на сайтовете  на 

областната и общински 

администрации за действия 

при съответна опасност 

(наводнения, земетресение, 

пожари и други рискове). 

 

5.Провеждане на обучения 

на служители в общински 

администрации във връзка с 

пожарната безопасност.  

6.Публикуване на материали 

на сайтовете  на областната 

и общински администрации 

за действия при съответна 

опасност (наводнения, 

земетресение, пожари и 

други рискове). 

 

1. Обучения за повишаване 

на капацитета на състава на 

Областния щаб за 

изпълнение на областния 

план за защита при бедствия, 

провеждане на тренировка 

по управлението на 

различни видове бедствия.  

Обучения за повишаване на 

капацитета на състава на 

Общинския щаб за 

изпълнение на общинския 

план за защита при 

бедствия, провеждане на 

тренировка по управлението 

на различни видове 

бедствия. 

Съставни части на единната 

спасителна система.  

1. Публикуване  на 

сайта на общините и 

Областна администрация 

карти на риска от бедствия 

 

 

1. Публикуване  на 

интернет страница на 

общинина Велинград карти 

на риска от бедствия 

Кметът на община Велинград 

и кметове на неселин места  

1. Поддържане на добра 

координация между 

териториалните структури 

на централните органи на 

изпълнителната власт.  

1.Поддържане на добра 

координация между 

териториалните структури на 

централните органи на 

изпълнителната власт. 

Териториални органи на 

изпълнителната власт, 

Местен орган на 

изпълнителната власт,  .  



 

 

1. Провеждане на 

разяснителна кампания в 

системата на 

предучилищното, 

основното, средното и 

висшето образование на 

територията на област 

Пазарджик.  

2. Провеждане на 

тренировки в училищата и 

детските градини, за 

изпълнение на плана за 

защита при бедствия на 

пребиваващите, съгласно 

ЗЗБ.  

1.Провеждане на 

разяснителна кампания в 

системата на 

предучилищното, основното, 

средното и висшето 

образование на територията 

на община Велинград.  

 

2.Провеждане на тренировки 

в училищата и детските 

градини, за изпълнение на 

плана за защита при 

бедствия на пребиваващите, 

съгласно ЗЗБ. 

РСПБЗН-Велинград, ОД 

МВР-РУ-Велинград, кметове 

на неселени места, БЧК, 

директори на образователни 

институции.  

1. Използване на 

новоизграден център за 

обучение  на РД ПБЗН в с.  

Бошуля, общ.  

Септември.  

  

1. Предоставяне на 

информация и данни за 

щети от възникнали 

бедствия.  

  

1.Предоставяне на 

информация и данни за щети 

от възникнали бедствия.  

 

Кметът на Община 

Велинград, Кметове на 

неселини места, РСПБЗН-

Велинград. 

1При техническа 

възможност създаване на 

сайта,  на Областна 

администрация и общините 

отделна секция за 

публикации на документи и 

информация свързана с 

областния и общински 

съвети за намаляване на 

риска от бедствия.  

1.Създаване на отделна 

секция за публикации на 

документи и информация 

свързана с общински съвети 

за намаляване на риска от 

бедствия. интернет 

страницата на Община 

Велинград  

Кметът на Община 

Велинград и Председателят 

на ОбСНРБ.  



 

 

1. Провеждане не обучения 

и тренировки по 

проиграване на различни 

ситуации с членовете на 

ОСНРБ.  

2.Подпомагане 

провеждането на  обучение 

и практически занятия с 

регистрираните доброволни 

формирования на 

територията на област 

Пазарджик.  

1.Провеждане не обучения и 

тренировки по проиграване 

на различни ситуации с 

членовете на ОбСНРБ.  

 

2.Подпомагане 

провеждането на  обучение и 

практически занятия с 

регистрираните доброволни 

формирования на 

територията на община 

Велинград. 

ОбСНРБ, РСПБЗН-

Велинград,ОД МВР- РУ-

Велинград, БЧК, РЗИ, ОДБХ,   

  

  

  

 РСПБЗН-Велинград, БЧК.  

 

1. Класифициране на 

язовирите по степен на 

потенциална опасност, 

съгласно Закона за водите и 

актуализация при промяна.  

2. Периодично 

преразглеждане на 

опасностите за територията 

на областта, анализирането 

им и  преценка на нивото на 

риска. Допълване в 

областния план за защита 

при бедствия.  

1.Периодично 

преразглеждане на 

опасностите за територията 

на общината, анализирането 

им и  преценка на нивото на 

риска. Допълване в 

общинския план за защита 

при бедствия. 

ОбСНРБ.  

  

  

1. Сключване на 

предварителни 

споразумения с ЮЛ, 

включени в Областния план 

за защита при бедствия, за 

осигуряване на 

непрекъснатост на 

доставките на основни 

стоки/услуги.  

1.Сключване на 

предварителни споразумения 

с ЮЛ, включени в Общинскя 

план за защита при бедствия, 

за осигуряване на 

непрекъснатост на 

доставките на основни 

стоки/услуги. 

Общинска администрация.  



 

 

1. Привличане на НПО, 

фирми от частния сектор, 

професионални и научни 

организации при 

провеждането на 

тренировки и обучения със 

служители от 

администрацията, части на 

ЕСС, доброволни 

формирования.  

1. Привличане на НПО, 

фирми от частния сектор, 

професионални и научни 

организации при 

провеждането на тренировки 

и обучения със служители от 

администрацията, части на 

ЕСС, доброволни 

формирования 

  

1. Преразглеждане и 

актуализиране на Областния 

план за защита при 

бедствия. 

1. Преразглеждане и 

актуализиране на Общинскя 

план за защита при бедствия. 

Общински съвет за 

намаляване на риска от 

бедствия.  

 

1. Разработване на  

общински програми за 

намаляване на риска от 

бедствия.  

1.Разработване на  общинска 

програма за намаляване на 

риска от бедствия. 

Общински съвет за 

намаляване на риска от 

бедствия.  

1. Изготвяне на годишни 

доклади за състоянието на 

защитата при бедствия на 

територията на област 

Пазарджик.  

  



 

 

1. При  

необходимост да се 

подпомогне СНРБ към МС 

при разработването на 

стратегия за развитие на 

доброволните 

формирования за защита 

при бедствия.  

  

 

1. Планиране на 

необходимите финансови 

средства за осигуряване на 

пълно оборудване на РД 

ПБЗН, ОД МВР, ЦСМП, 

БЧК.  

2. Планиране на 

необходимите финансови 

средства за осигуряване на 

пълно оборудване за борба с 

пожарите в горския сектор.  

1.Планиране на 

необходимите финансови 

средства за осигуряване на 

пълно оборудване за борба с 

пожарите в горския сектор. 

ДЛС, ДГС, РДГ Пазарджик  



 

 

1. При необходимост, 

подпомагане на СНРБ към 

МС при изготвяне на 

национална програма за 

провеждане на обучения, 

тренировки и учения на 

частите на ЕСС.  

2. Провеждане на 

обучения, тренировки и 

учения на  

съставните части на ЕСС на 

областно ниво.  

1.Провеждане на обучения, 

тренировки и учения на  

съставните части на ЕСС на 

общинско ниво. 

Кметът на община 

Велинград, съставни части 

на ЕСС.  

1. Изготвяне на 

предложения за 

необходимостта от 

усъвършенстване на 

системата за ранно 

предупреждение и 

оповестяване при 

актуализиране на Областния 

план за защита при бедствия 

  

 

1. Финансиране и въвеждане 

на ефективна система за 

ранно предупреждение при 

бедствия, особено в малките 

населени места.  

  

1. Въвеждане на планиране 

и засилване ролята на 

контролните органи при 

финансиране и извършване  

на възстановителни 

дейности след  бедствия, с 

цел спазване на принципа 

„Да изградим отново, но по-

добре“.  

1.Въвеждане, планиране и 

засилване ролята на 

контролните органи при 

финансиране и 

извършване  на 

възстановителни дейности 

след  бедствия, с цел 

спазване на принципа „Да 

изградим отново, но по-

добре“. 

Общински съвет за 

намаляване на риска от 

бедствия,  РСПБЗН-

Велинград.  



 

 

1. Включване на част от 

мерките за намаляване на 

риска от бедствия на 

територията на област 

Пазарджик в интегрираната 

териториална стратегия за 

развитие на Южен 

централен район и за 

интегрирано развитие на 

общините.  

  

1. Изготвяне на доклади на 

областно ниво с 

приоритетни дейности за 

намаляване на риска от 

бедствия, за които е 

необходимо финансиране. 

1.Изготвяне на доклади на 

общинско ниво с 

приоритетни дейности за 

намаляване на риска от 

бедствия, за които е 

необходимо финансиране. 

Общински съвет за 

намаляване на риска от 

бедствия.  



 

 

1. Планово почистване 

на речното легло от 

дървесна и храстовидна 

растителност на река Стара 

река извън урбанизираната 

територия, в землищата на 

общините Батак,  

Пещера и Брацигово.  

2. Планово почистване 

на речното легло от 

дървесна и храстовидна 

растителност на р. 

Мътница, извън 

урбанизираната територия, 

в землищата на с.  

Дорково и гр.  

Костандово – общ. 

Ракитово.  

3. Провеждане на 

комисии за оглед на речни 

корита по реда на чл.140 от 

Закона за водите  

4. Ежегоден 

мониторинг на обекти с 

висок и нисък рисков 

потенциал по ЗООС.  

5. Ежегоден 

мониторинг на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на язовирите.   

1.Планово почистване на 

речното легло от дървесна и 

храстовидна растителност в 

урбанизираната територия на 

община Велниград 

 

 

Областен управител, кметът 

на община Велинград, 

РИОСВ, РСПБЗН-

Велинград, БД ИБР.  

  

1. Изготвяне на искания до 

МВКВП към МС за 

получаване на 

допълнителни финансови 

средства за почистване на р. 

Яденица, 

извън урбанизираните 

територии, в землището на 

община Белово и р. 

1.Изготвяне на искания до 

МВКВП към МС за 

получаване на допълнителни 

финансови средства за 

почистване на р. Чепинска 

Общинска администрация  – 

Велинград.  



 

 

Доспатска, извън 

урбанизираните територии, 

в землището на общ. 

Сърница.  

 

  

 

III. ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ. 

За изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от 

бедствия се приемат годишни планове, които съгласно разпоредбите на чл. 

6г, ал. 6 от ЗЗБ, задължително съдържат:  

1. оперативни цели;  

2. дейности;  

3. бюджет;  

4. срок за реализация;  

5. очаквани резултати;  

6. индикатори за изпълнение;  

7. отговорни институции.  

  Изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от 

бедствия се осъществява посредством съответните годишни планове и се 

отчита с доклада за състоянието на защитата при бедствия, който съдържа 

информация за реализираните мерки и идентифицираните 

предизвикателства. Докладът се базира и на информацията получена, 

съответно от общинските съвети за намаляване на риска от бедствия, в 

изпълнение на чл. 6д, ал. 8 и 65б, т. 3 от ЗЗБ.  

Идентифицираните предизвикателства в докладите, изготвени в 

периода 20212025 г. следва да бъдат съобразени при разработването на 

следващата Общинска програма за намаляване на риска от бедствия. Това е 



 

 

важно условие, понеже с времето рисковете от бедствия, а и потребностите 

и възприятието на населението за тях се променят.  

  

ІV. ФИНАНСИРАНЕ  

  Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия са бюджетите на 

съответните институции, фондовете на Европейския съюз и на други 

международни организации.  

  Когато финансирането на дейностите по Общинската програма е за 

сметка на държавния бюджет, финансовите средства се осигуряват в 

рамките на одобрените бюджети за съответните министерства и ведомства 

и бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, 

утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 

съответната година.  

  Допълнителни финансови средства се осигуряват, като допълващо 

финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган 

и/или към осигурените средства от други източници, за реализиране на 

превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране чрез 

решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет. Тези средства трябва да са в 

рамките на предвидените по резерва за непредвидени и/или неотложни 

разходи в Закона за държавния бюджет на Република България за 

съответната година и да са част от определения лимит, съгл. чл. 56, ал. 2 от 

Закона за защита при бедствия и Постановлението на Министерския съвет 

за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 

съответната година.  

 Дейностите следва да имат принос за постигане на стратегическите 

цели на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, както 

и за изпълнението на една или повече от оперативните цели от 

Националната програма за намаляване на риска от бедствия и Общинската 



 

 

програма за намаляване на риска от бедствия. Също така, от съществено 

значение е дейностите да водят до решаване на конкретни проблеми, 

свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на 

готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на национално, 

областно или общинско ниво.  

  


