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Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Брегово 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В Република България все по-често започнаха да възникват бедствия, 

предизвикани от природни явления или човешка дейност, чиито социални и 

икономически последици могат да окажат значителен неблагоприятен ефект на 

нейното развитие, поради което намаляването на риска от бедствия е от изключително 

значение за устойчивото развитие на страната. 

Природните бедствия възникват все по-често, засягат все повече хора и 

причиняват по-големи икономически щети. 

Сериозността и честотата на природните бедствия се увеличава непрекъснато 

през последните десетилетия, отчасти в резултат на климата, урбанизацията, 

деградацията на околната среда и причинени от човешка дейност опасности. За това 

е необходимо да се обединят усилията на всички отговорни институции и тяхното 

активно включване в дейностите за намаляване на риска от бедствия, от което се 

очаква значително намаляване на човешки, социални, икономически и природни 

щети. 

През последните години намаляването на риска от бедствия се превръща в 

световен приоритет. 

В тази връзка и съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) се разработва и 

изпълнява Общинската програма за намаляване на риска от бедствия. 

 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия има обхват 

на действие 2021-2025 г. 

 

 

II. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

 

Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение 

на чл. 6д и чл. 65б. т. 1. от Закона за защита при бедствия и очертава визията за 

намаляване риска при бедствия и аварии на територията на общината, на база 

приетата Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г., 

разработена на основание на чл. 6а. ал. 2. т. 1 от Закона за защита при бедствия. 

С програмата се определят превантивните действия за ефективна реакция по 

намаляване на идентифицираните съществени рискове от бедствия и недопускане 

възникване на нови такива чрез реализация на ефективно планиране и управление, 

аналитични оценки на риска и изпълнение на обекти, изискващи мерки за намаляване 

на риска от бедствия. 

 

 

III. ЦЕЛ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  

 

1. Цел на програмата 

 Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 

има за цел предотвратяването и/или намаляването на неблагоприятните последици, 

които могат да настъпят и засегнат живота и здравето на населението, околната среда 

и водите, както и за опазване на държавната, общинската и частната собственост 

вследствие на природни и/или човешки дейности, бедствия. 

2. Направления за реализиране на мероприятията за намаляване на 

риска от бедствия: 
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- Планиране и прилагане на превантивна дейност, чрез която възможните 

бедствия на територията на община Брегово да бъдат не само очаквани, но и до 

някаква степен управляеми. 
- Прилагане на политика за иницииране и провеждане на мероприятия за 

развитие капацитета на ръководния състав и служителите от администрацията за 

идентифициране и оценка на рисковете от бедствия, застрашаващи живота и здравето 

на населението.  

- Оценка, анализ и мониторинг на рисковете от възможните бедствия. 

Изграждане и поддържане на системи за мониторинг, ранно предупреждение и 

оповестяване при бедствия. 

 - Провеждане на обучение на всички нива в администрацията и сред 

населението за изграждане на култура за защита при бедствия и повишаване на 

информираността на населението в дейностите за намаляване на риска от бедствия. 

 - Осигуряване готовността на органите на управление в общината и 

населението за поведение и ефективни действия за защита и помощ в засегнати 

райони от бедствени ситуации. 

- Поемане на по-голяма обществена отговорност от страна на населението и 
участие в управлението на риска от бедствия. 

 

 

ІV. ВИДОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОПАСНОСТИ, КОИТО МОЖЕ ДА 

ПРЕДИЗВИКАТ БЕДСТВИЯ 

  
В многовековната история на човечеството различните по характер природни 

бедствия или опасности причинени от човешка намеса са чести явления. Те 

предизвикват появата на огромни разрушения, материални щети, екологични 

катастрофи, голям брой загинали и пострадали хора. През последните години мащабът 

и честотата на бедствените ситуации непрекъснато нарастват, което ни поставя все 

по-често да живеем и работим в условия на заплаха и риск. 

При възникване на различни по характер, размери и тежест бедствени 

ситуации се създава тежка обща и медицинска обстановка в засегнат регион. 

Внезапността на възникването им, както и рязкото несъответствие между необходими 

и налични сили и средства за реакция по ликвидиране на последствията изискват 

предварителна подготовка и планиране мерки за намаляване на риска. 

Идентифицирането на различните видове природни опасности, които могат да 

предизвикат проява на бедствия е продължителен процес, съобразен не само с 

проявили се и съществуващи в момента, но и към развитието им назад във времето, 

както и отчитане на настъпилите климатични промени. С анализирането на 

историческа повтаряемост може да бъдат избегнати бедствени ситуации. 

 
Основни природни и причинени от човешка дейност опасности 
Идентифицирането на опасностите, които могат да предизвикат проява на 

бедствия е продължителен процес, насочен към съобразяване не само с проявили се 
и съществуващите в момента, но и към развитието им във времето. Необходимо и 
особено важно е да се отчита историческото развитие на опасностите, тъй като 
инциденти, които са се случили, или са били избегнати, могат да допринесат за 
анализиране на историческата повторяемост на някои бедствия - природни или 
причинени от човешка дейност. 

През последното десетилетие Република България бе засегната от голям брой 
и с висок интензитет бедствия, което поставя страната ни в териториите, 
характеризиращи се с висок риск в тази сфера. 

Територията на Република България и в частност Община Брегово е изложена 
на следните видове опасности: 

- Сеизмична опасност; 

- Опасност от наводнения; 
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- Опасност от замърсяване след ядрена или радиационна авария; 

- Опасност от свлачища; 

- Опасност от горски пожари; 

- Опасност от неблагоприятни метеорологични явления /силен вятър, 

градушка, обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и екстремни 

температури/; 

- Опасност от биологично заразяване; 

- Опасност от промишлени аварии и аварии при превоз на опасни 

вещества, материали и отпадъци. 
 

Сеизмична опасност 
Земетресението е природно бедствие, което практически не може да бъде 

предвидено и предотвратено. Неговата продължителност не е голяма, но 
последствията са тежки. 

Сеизмологичните изследвания безспорно доказват реално високо ниво на 
земетръсна опасност за страната. Науката дава предупреждение за опасност и 
оценява приблизително последствията от нея. 

Сеизмичните въздействия се характеризират със своята непредвидимост, 
особено по отношение на времето, поради което при проявата им се причиняват 
големи по размер негативни последици - жертви и пострадали сред населението, 
значителни материални щети и др. 

Сеизмичната опасност представлява максималните очаквани земни движения 
за дадена точка/място/ в следствие на земетресение за даден период от време.  Тя е 
природна даденост, която не може да бъде контролирана от човека. Сеизмичният риск 
може да бъде управляван и намален, чрез подобряване на устойчивото планиране. 

Република България е разположена в Средиземно-трансазиатския сеизмичен 
пояс, който се характеризира със значителна сеизмична активност. Страната се 
намира под влиянието на девет външни огнища на земетресения и три вътрешни 
сеизмични района. 

На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони са 
Кресненската, Пловдивската, Софийската и Шабленската.  

В Средногорския сеизмичен район се включва Тунджанската зона, която 
обхваща горното течение на река Тунджа, с очертани два района с осеви линии на 
разломите Казанлък - Сливен и с. Баня - Котел /магнитут до 6-та и интензивност в 
епицентъра до 9-та степен/. 

Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са 
възможни земетресения и предвид близостта на територията на областта, е възможно 
да бъдат усетени в различни селища и обекти. Такива сеизмични райони са 
Мраморноморския /Турция/ и Ксантийския /Гърция/. 

Огнищата на поражение ще се характеризират със значителни повреди и 
разрушаване на съоръжения и сгради, поява на пукнатини в почвата, свличане и 
срутване на земни пластове, масова паника сред населението. Сериозни щети ще 
понесе електроснабдяването от излизането извън строя на основни електрически 
подстанции и голяма част от трафопостовете, електропроводите ниско, средно и 
високо напрежение. 

Нарушена ще бъде и цялостта на водопроводната мрежа от разрушаване на 
помпени станции, водопроводните и водоподаващите съоръжения. Ще възникнат 
сериозни повреди в бентовете, насипите и мостовете, и нарушения по транспортно-
комуникационната система на общината. При земетресения от 7-ма и по-висока степен 
по скалата на Медведев Шпонхойер - Карник се очакват сериозни въздействия върху 
жилищния и обществения сграден фонд, заведенията с масово пребиваване на хора, 
обекти от националното стопанство, проектирането и изграждането на които е 
осъществено на базата на изчисления по нормативи за антисеизмичност до 6-та степен 
на въздействие. 

Въпросът за намаляването на сеизмичния риск включва няколко стъпки: 

 Създаването на адекватни карти за сеизмичната опасност; 

 Строителство съобразено със сеизмичната опасност, което ще доведе до 

намаляване на човешки и икономически загуби; 

 Повишаване на готовността за посрещане на последиците от силни 

земетресения, тук се включват превантивните мерки, обучение на населението и др.; 

 Активното взаимодействие между държавните и всички други ръководни 

органи. 
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Опасност от наводнения 
В последните години наводненията са най-често срещаните природни 

бедствия, както в световен мащаб, така и в България. Те причиняват огромни щети, 
тъй като засягат урбанизирани територии, продуктивни земеделски земи и горски 
масиви и не рядко свързани с отнемане на човешки живот.  

Съгласно научната класификация за този вид опасност и Закона за водите, 
наводненията се разпределят на: 

- местни – засягат се отделни реки или речни участъци; 
- среднообхватни – обхващат района на няколко реки; 
- мащабни – обхващат значителна територия; 
- крупно-мащабни, повсеместни – обхващат голяма част от страната или 

цялата страна. 
В зависимост от начина, по който възникват наводненията, се наблюдават 

две групи: 
Природни наводнения (в болшинството от случаите – близо 80% от 

наводненията) – в резултата на обилни валежи, интензивно снеготопене, заприщване 
на речни корита и др.; 

Антропогенни наводнения (20%) – дължащи се на аварии, скъсване на 
стени на изкуствени водоеми и др. 

Най-често стават т.нар. наводнения от дъждовно-речен тип. Проливни 
дъждове, падащи на обширни територии от водосбора на реките, образуват огромна 
водна маса, която речните корита не са в състояние да поберат. 

Водата излиза от коритата на реките и потича надолу към устието като 
едновременно с това залива огромни пространства в речните долини. 

Основната задача на Община Брегово е да разработва и изпълнява мерки за 
предотвратяване на отрицателните последствия от наводнения. В изпълнение на 
мерките предвидени в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 
2016-2021 г. са идентифицирани и картографирани рисковите зони за наводнения, а 
в Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район са определени 
мерките за намаляване на риска от наводнения. 

Наводненията, които могат да настъпят на територията на община Брегово са 
вследствие на интензивните валежи и обилно снеготопене. 

Евентуални поражения при наводнения на територията на община Брегово 
могат да се получат при: 

- Повишаване на нивото на река Дунав, река Тимок и река Делейнска, 

заливане на селскостопански площи в гр. Брегово, с. Балей, с. 

Куделин, с. Тияновци и с.Калина. 

- Скъсване на диги по поречието на река Дунав, на река Тимок и река 

Делейнска на територията на общината. 

- При поройни дъждове и обилно снеготопене през пролетния сезон. 

- Задръстване на отделни речни русла и наводняване на земеделски земи и 

населени места – частично или пълно.  
Евентуалните заливни площи на територията на община Брегово са, както 

следва: 

- от река Тимок –3400 дка; 

- от река Дунав – 2800 дка;  

- от река Делейнска – 1600 дка; 
    Язовирите намиращи се на територията на гр. Брегово, с. Тияновци и с. 

Делейна не са потенциално опасни и населението живеещо в двете села не е 
застрашено от наводнения. 

Важна и необходима превантивна мярка е редовно почистване на речните 
корита и поддържането на нормална и естествена проводимост на водите. 

Намаляване риска от наводнения се постига преди всичко чрез добро 
устройствено планиране на територията, съгласно новите условия, предизвикани от 
климатичните промени, изграждане на надеждни хидротехнически съоръжения и не 
на последно място - повишаване на готовността за предотвратяване или намаляване 
на негативните последици чрез превантивни мерки, обучение на населението, 
адекватна подготовка, планиране на спасителните дейности и др. Постоянна 
превантивна защита от наводнения представлява дейността по поддържане коритата 
на реки и дерета в условия на нормалната проводимост. 
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Опасност от ядрени или радиационни аварии 

Въпреки строгите мерки за сигурност при работата на различните видове 
ядрени реактори и наличието на автоматизирани системи за управление, контрол и 
защита, практиката по експлоатацията им показва, че е възможно възникването на 
ситуации, които са съпроводени с аварийно изпускане на радиоактивни вещества в 
околната среда. Радиоактивното замърсяване би могло да се получи, както при 
аварийни ситуации, които са съпроводени с аварийна ситуация в АЕЦ „Козлодуй", 
съпроводена с изпускане в околната среда на радионуклеиди, така и при 
трансгранично радиоактивно замърсяване, вследствие на ядрена или радиационна 
авария в други страни, а също и при инциденти с транспортни средства /автомобили 
и самолети/, превозващи радиоактивни материали. 

В зависимост от вида и количеството на отделените радиоактивни продукти 

на ядреното делене, радиоактивното замърсяване може да продължи неопределено 

време. Ще се получи замърсяване на въздуха, водите и почвите, на селскостопанската 

продукция, на сградите и съоръженията.  
През последните години се забелязва и тревожна тенденция на увеличаване 

в световен мащаб на опитите за злонамерено използване на радиоактивни източници 

за терористични цели. 
 
Опасност от свлачища и ерозия 

Свлачището е процес, при който се нарушава устойчивостта на огромни 
количества земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. 
Свлачищните процеси нямат внезапен характер и са достъпни за интервенция. Във 
времето те имат периоди на затихване/активизиране/ и усилване. След 
активизирането на земните маси може да се стигне до възникване на бедствена 
ситуация. 

През последните десетилетия се наблюдава увеличаване броя на свлачищата, 
които оставят негативни последици за населението, инфраструктурата и  икономиката 
на страната. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството извършва 
дейности по регистриране и мониторинг на свлачищните райони в страната и районите 
с ерозионни и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие чрез 
държавните дружества за геозащита, формирани на териториален принцип. За 
Община Брегово е „Геозащита" ЕООД –клон Плевен. 

 
Опасност от пожари 

Опасността от възникване на пожари е променлива величина за различните 

сезони, условия и обекти. Пожарът е процес на горене, в резултат на което се 

унищожават или повреждат материални ценности, често с опасност за живота и 

здравето на хората. Основни причини за възникване на пожари са природни явления 

и/или човешка дейност. 

В зависимост от мястото на възникване, пожарите биват регистрирани като пожари в: 

жилищни, промишлени и селскостопански обекти, транспорта, горите, полските 

масиви и др. 
Горските пожари са една от основните опасности за състава, структурата и 

функционирането на горските екосистеми. Климатичните промени през последното 
десетилетие и човешката небрежност доведоха до повишаване на честотата на 
възникване на горските пожари и размера на засегнатите от тях територии. 

В резултат на природни бедствия, интензивно засушаване през летните и 
есенните месеци, е възможно възникването на пожари в борови /иглолистни/ масиви 
в общината. Характерно за тези пожари е бързото им разрастване на големи площи с 
образуване на нови огнища, поради което възниква опасност за живота на 
населението и животните. Ще бъдат нанесени значителни материални щети със 
замърсяване на околната среда. 

На територията на Община Брегово има вероятност за възникване на горски 
пожари от насаждения I клас на пожарна опасност. Това са предимно и широколистни 
насаждения растящи върху много сухи почви. 

По-често срещани са случаите на полски пожари предизвикани от човешка 
небрежност от страна на граждани, на земеделски стопани при палене на стърнища и 
от пастири при изгарянето на сухи тревни площи и растителни отпадъци при 
почистване на дворни места. 
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За намаляването на горските пожари е необходимо провеждането на 
своевременно ефективни, спасителни и гасачески мероприятия за защита на 
населението и опазването на горите и околната среда. 

Във връзка с взаимодействието между институциите и съгласно Закона за 
защита при бедствия в община Брегово има сформирано Доброволно формирование, 
което да съдейства на У „ПБЗН” – гр. Брегово. 

Доброволното формирование е от 14 доброволеца, който са регистрирани, 
застраховани, снабдени с изискващата екипировка и преминали основен 
първоначален курс на обучение по Модул-I и Модул-II. Доброволното формирование 
разполага с необходимото оборудване за гасене на горски пожари и спасителни 
дейности.  

През пожароопасния сезон, от месец април до месец октомври, силно се 
увеличава опасността от горски пожари поради сухата тревна растителност и слоевете 
натрупани изсъхнали листа в горите, както и безконтролното опожаряване на 
земеделските земи. 

За намаляване броя на пожарите и щетите, както и намаляване риска от тях, 

е необходим системен подход, свързан с повишаване ефективността на обучението в 

учебните заведения и по-висока култура в областта на пожарната безопасност сред 

децата, възрастните и тази, необходима при управление на производствени процеси 

и търговия. Прилагането на своевременни превантивни мерки за недопускане 

възникване на пожар и за ограничаване разпространението му при възникване, както 

и познаването на противопожарните правила, е необходимо условие за ефективна 

борба и намаляване риска от пожар. Сезонно на територията на Община Брегово 

пожари възникват не само в горските масиви, но и в полските, имотите на гражданите, 

а през отоплителния сезон - предимно в сградния фонд. 
 
 

Опасност от неблагоприятни метеорологични явления, като засушаване, 
силни ветрове и смерч, обилни снеговалежи, заледяване, градушки . 

 
 Засушаване 

Засушаването е следствие от намаляването на валежите за дълъг период от 
време. Често редица метеорологични елементи като високи температури, силни 
ветрове и ниска относителна влажност се проявяват съвместно със засушаването, 
което прави това явление много силно изразено. Редица индикатори за суша в 
атмосферата и земната повърхност трябва да бъдат наблюдавани оперативно, за да 
се определи степента на сушата и нейното влияние. 

Засушаването може да има значително въздействие върху екосистемата и 

селското стопанство на засегнати региони. 

Годишните сухи сезони значително увеличават шансовете за пожари. 

Установената негативна тенденция в многогодишните изменения на валежите 

за много райони на България показва, че съществува вероятност за проява на 

засушавания и в нашата страна. За намаляване риска от засушаване и последствията 

от него е необходимо освен да се изследва и анализира, но и да се прилагат 

съответните мерки за неговото намаляване и възможно отстраняване. 

За недопускане увеличаване броя на дни или периоди на воден режим на 

територията на Община, се прилагат мерки по поддържане оптимални водни 

количества в съществуващите хидро-технически съоръжения. 
 

 Силните ветрове  
Силните ветрове не са често явление за страната. Под силен вятър се разбира 

вятър със скорост равна и по-голяма от 14 м/сек. По скалата на Бофорт вятър със 
скорост до 20 м/сек. се нарича щормови, а над 32 м/сек. - ураганен. 

Поради географските особености в България ветровете са предимно 

хоризонтални. 

Бурята е метеорологично явление, свързано със силно раздвижване на 

атмосферата, засягащо земната повърхност. То може да включва силен вятър, 

гръмотевици и светкавици, силни валежи или различни материали, носени от вятъра 

(пясъчна буря, снежна буря и други). 

Наличието на надежна система за оповестяване и своевременно подаване на 

сигнал за опасност играе важна роля за защита на населението от тази опасност. 
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Проявлението на ураганен вятър може да доведе до прекъсване на 

електроснабдяването следствие късане на въздушни далекопроводи, пречупване на 

клони и дървета, увреждане на покривни конструкции, счупване на прозорци, 

увреждане на противоветрено неосигурени сгради и други поражения по изградената 

инфраструктура. Не рядко представляват риск за живота здравето и имуществото на 

хората. 

 
 Снежните бури и заледявания  

Снежните бури и заледявания са често явление на територията на Община 
Брегово. Те са характерни за месеците декември, януари и февруари, но могат да се 
проявят и останалите зимни месеци. Често  водят до блокиране на пътищата и е 
възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора. Снеговалежите могат 
да имат бедствен характер в населените места на територията на общината и да 
причинят блокиране на транспорта, прекъсване на електроснабдяването и 
водоснабдяването, затруднения в медицинското осигуряване и снабдяването с 
хранителни продукти на населението. Ниските температури са причина за 
обледяването на електропроводи и други комуникационни линии. От нарушеното 
електрозахранване на населени места се очаква нарушаване на обществения живот. 

Предприемане на адекватни мерки срещу снегонавяванията, образуване на 

преспи и обледяване е от особено значение за осигуряване достъпа до населените 

места от общината по пътищата от Републиканската и общинската пътна мрежа. 
 

 Градушка 

Явлението преохлаждане на кондензати във високите части на атмосферата 

с валеж от ледени  зърна, често с различна големина, е известно с името градушка и 

се наблюдава най-често в пролетно-летния сезон. Градушката се образува само от 

един вид облаци, купесто-дъждовни, обикновено във фронта на буреносната облачна 

система.  

Като атмосферно явление градушките причиняват сериозни загуби на 

селското стопанство и едновременно с това нанасят големи материални щети на 

сградния фонд, стопанските постройки, автомобили и нерядко водят до човешки 

жертви. Най-опасни са градовите щурмове, при които щетите, нанесени на 

селскостопанските култури на полето, възлизат от 50 до 100%. Градобитията, в 

техните екстремни проявления като отделни или серия от шурмове и като 

акумулирани в един сезон събития имат бедствен характер и могат да повлияят 

съществено на икономическите резултати от селското стопанство и от там и на 

националната икономика. 

 

 Гръмотевици и мълнии 

Гръмотевицата е разряд на статично електричество в атмосферата и като 

явление има предсказуеми последици: значителни материални щети, не рядко и 

човешки жертви. Най-често мълнии възникват в купесто-дъждовни облаци, но могат 

да се образуват и от други метеорологични проявления като торнадо, вулканични 

изригвания и пясъчни бури. 

Ако един облак, зареден с положителен заряд, се доближи до облак, зареден 

с отрицателен заряд, също се получава мълния. Може да се предизвика и от 

наелектризиран облак в съприкосновение със земята. 

Мълниите предизвикват два вида поражения: вследствие прякото попадение 

на мълнията върху обект от земната повърхност и вследствие на такат наречените 

вторични въздействия на мълнията. Огромната енергия на мълнията, попаднала върху 

обект от земната повърхност създава поражения, свързани с поражения върху 

животни, хора разрушения, възникване на пожари. При така наречените вторични 

въздействия на мълнията, по време на гръмотевичната буря много често изгарят 

телевизори, компютри, апаратури за контрол на достъп и др. Учените са изследвали 

и има данни за още опасни вторични поражения. 

За намаляване риска от гръмотевици и мълнии се изпълняват определен вид 

дейности по заземяване на електроинсталациите и поставяне на гръмоотводни 

системи. 
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Независимо, че са известни начините за самозащита при възникване на това 

природно явление, за тези, които работят на открито има сериозен риск, ако не знаят 

основните правила. 

 
 екстремални температури 

Към природните бедствия могат да се отнесат и екстремните температури. От 

една страна това са аномално ниски температури в зимния период - студове, от друга 

са аномално високи температури през лятото - горещини. Освен, че затрудняват 

ежедневната дейност на човека, екстремните горещини причиняват различни аварии 

и кризисни ситуации. Екстремните ниски температури и горещини могат да вземат и 

човешки жертви. 
 

Опасност от биологично заразяване (епизоотични и други епидемии, не само 
разпространявани чрез животните) 

Съществуващите производствено-икономически условия и структури на 
селското стопанство в областта, нейното географско разположение в пограничен 
район, влошената международна епизоотична обстановка, създават условия за 
възникване на огнища на биологично заразяване. 

Вероятност от възникване на огнища на биологическо заразяване 
съществува най-вече от местоположението на общината - териториалната граница с 
Република Турция. Своевременното откриване и провеждане на необходимия обем от 
мероприятия по ограничаването и ликвидирането на възникнало биологично огнище 
на заразяване са в основата на борбата с възникнали епизооти. 

 
Опасност от промишлени аварии и аварии при превоз на опасни вещества, 
материали и отпадъци. 

На територията на Община Брегово не са разположени крупни обекти на 
химическата, дървопреработващата, текстилната, рудодобивната промишлености, 
които произвеждат, съхраняват, преработват и транспортират промишлени отровни 
вещества /ПОВ/, леснозапалими течности /ЛЗТ/, взривоопасни и експлозивни 
материали. Основен потенциален източник за възникване на промишлени аварии e в 
бензиностанциите.  

При аварии и пожари в бензиностанциите на територията на Община 
Брегово, са вероятни загуби на хора и техника, намиращи се в непосредствена близост 
до огнището на пожара или аварията и заразяване на въздуха с отровни вещества. 

 
Основни цели и приоритети за намаляване на риска от бедствия. 

 
Отчитайки състоянието в момента, както и слабите, и силните страни в 

сферата на намаляването на риска от бедствия в Република България, може да бъде 
формулирана следните основни цели: 

Предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятните последици за 
човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и културното 
наследство в България, вследствие на природни и причинени от човешка дейност 
бедствия. 

За постигане на целта, в настоящата Програма за намаляване на риска от 
бедствия се определят следните приоритети за действие на територията на Община 
Брегово: 

- Прилагане на устойчиви национални политики за провеждане на 
мероприятия за развитие капацитета на ръководния състав и служителите от 
администрацията за идентифициране и оценка на рисковете от бедствия, 
застрашаващи живота и здравето на населението и околната среда. 

- Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия, 
включващи изграждането поддържането на национални системи за прогнози, 
мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. 

- Изграждане на култура за защитата при бедствия на всички нива на 
управление в обществото чрез провеждане на обучения и по-голяма публичност. 

- Осигуряване готовността на органите на управление в общината и 

населението за поведение и ефективни действия за защита и помощ в засегнати 

райони от бедствени ситуации. 
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- Поемане на по-голяма обществена отговорност от страна на населението и 
участие в управлението на риска от бедствия. 

 

 
 
V. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г. 
 

№ Дейности за изпълнение на 

оперативните цели 

Отговорност  Срок 

І.  
Планиране и прилагане на превантивна дейност, чрез която 

възможните бедствия на територията на община Брегово да бъдат не 

само очаквани, но и до някаква степен управляеми. 

Прилагане на политика за иницииране и провеждане на мероприятия 

за развитие капацитета на ръководния състав и служителите от 

администрацията за идентифициране и оценка на рисковете от 

бедствия, застрашаващи живота и здравето на населението.  

 

1. Изготвяне и приемане на общинска 

програма за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2021-2025 г. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

31.01.2021г. 

2. Актуализация на плана за защита при 

бедствия в Община Брегово 

ОбСНРБ 

Гл.спец. ОР ПБЗН 

при всяка 

промяна 

3. Преглед и запознаване с измененията 

на нормативната уредба при бедствия 

ОбСНРБ 

Гл.спец. ОР ПБЗН 

 

ежегодно 

4. Създаване на механизъм за 

взаимодействие на общинската 

администрация със структурите на ЕСС 

Зам. председател на 

ОбСНРБ 

 

30.09.2021г. 

5. Изготвяне на годишен доклад за 

състоянието на защитата при бедствия 

на територията на Община Брегово 

ОбСНРБ 

Гл.спец. ОР ПБЗН 

ежегодно до 

01.03. 

 

II.   Оценка, анализ и мониторинг на рисковите от възможните бедствия. 

Изграждане и поддържане на система за мониторинг, ранно 

предупреждение и оповестяване при бедствия. 

 

1. Внедряване на система за ранно 

предупреждение и събиране на данни 

за бедствията 

ОбСНРБ  

2021-2022г. 

2. Установяване на обекти от критичната 

инфраструктура на територията на 

общината. 

Зам. председателя на 

ОБСНРБ 

 

2021г. 

 

III.  Провеждане на обучение на всички нива в администрацията и сред 

населението за изграждане на култура за защита при бедствия и 

повишаване на информираността на населението в дейностите за 

намаляване на риска от бедствия. 
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1. Обучение органите на управление, 

общински служители и екипи на 

подчинени звена от Общинска 

администрация, служби и други 

оперативни структури за изпълнение 

дейностите по защитата при бедствия. 

 

Гл.спец. ОР ПБЗН 

У ПБЗН 

 

постоянен 

2. Оказване методически помощ при 

организиране на обученията в 

детските и учебни заведения за 

действия и защита при бедствия. 

Провеждане работни срещи, 

състезания, конкурси, викторини и 

тренировки по евакуация. 

 

Гл.спец. ОР ПБЗН 

У ПБЗН Брегово 

 

постоянен 

3. Изготвяне информация и качване на 

интернет страницата на общината за 

повишаване информираността на 

населението за поведение и действия 

при бедствия. 

 

Гл.спец. ОР ПБЗН 

Секретаря на 

ОбСНРБ 

 

постоянен 

4. Укрепване капацитета на членовете от 

Щаба за изпълнение на плана за 

защита при бедствия и провеждане на 

тренировка за включване в дейности 

за намаляване риска от бедствия. 

 

ОбСНРБ 

Гл. спец. ОР ПБЗН 

 

ежегодно 

5. Поддържащо обучение и практически 

занятия с доброволци от 

регистрираните в националния 

регистър доброволни формирования. 

 

ОбСНРБ 

Гл. спец. ОР ПБЗН 

 

ежегодно 

6.  Съвместни инициативи със социални, 

здравни и културни заведения за 

повишаване готовността им за 

действие и взаимодействие при 

бедствия. 

 

ОбСНРБ 

Гл. спец. ОР ПБЗН 

 

ежегодно 

 

IV. Осигуряване готовността на органите на управление в общината и 

населението за поведение и ефективни действия за защита и помощ в 

засегнати райони от бедствени ситуации. 

 

1. Обучение на членовете от Съвета за 

намаляване риска от бедствия за 

повишаване нивото на качество, 

компетентност и  култура на 

управление. 

 

Кмет 

ОбСНРБ 

 

периодично 

2. Повишаване капацитета на членове от 

Общински Щаб за изпълнение на 

Плана за защита при бедствия и 

Общинския съвет по сигурност за 

реагиране при възникване на бедствия 

чрез обучения и практическа 

подготовка. 

 

Кмет 

ОбСНРБ 

периодично 

3. Работна среща с ръководители на 

общински структурни звена по 

въпросите на взаимодействието при 

предприемане на мероприятия, 

 

Гл. спец. ОР ПБЗН 

 

периодично 
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свързани с намаляване риска от 

бедствия. 

4. Поддържане проводимост на 

съоръжения за отвеждане на 

повърхностни дъждовни води. 

Кметове и кметски 

наместници на 

населени места 

Гл. спец. ОР ПБЗН 

 

постоянен 

5. Поддържане вътрешен регистър на 

наблюдавани водни обекти, общинска 

собственост и участъците от реки и 

дерета в урбанизираната им 

територия. 

 

Гл. спец. ОР ПБЗН 

 

постоянен 

6. Поддържане проводимост на речни 

корита и укрепване брегови ивици в 

урбанизираните им територии. 

Кметове и кметски 

наместници на 

населени места 

Гл. спец. ОР ПБЗН 

 

постоянен 

7. Наблюдение на  заливаемите тераси на 

реките в населените места. 

Кметове и кметски 

наместници на 

населени места 

 

постоянен 

8. Поддържане и контрол на безопасни 

обеми на язовирите в експлоатация. 

Кметове и кметски 

наместници на 

населени места 

Гл. спец. ОР ПБЗН 

 

постоянен 

9. Поддържане сгради и други 

съоръжения от социалната 

инфраструктура на общината. 

 

Отдел ОС 

 

постоянен 

10. Контрол по опазване горски общински 

фонд, в т. ч. по време на 

пожароопасния сезон с включен и 

полски фонд. 

 

Отдел ОС 

 

 

постоянен 

11. Поддържане на помещенията за работа 

и условия на съхраняване на 

документация, в т.ч. функционалността 

на оборудването в тях. 

 

Заместник кмет 

Гл. спец. ОР ПБЗН 

 

постоянен 

12. Поддържане в безопасност сграден 

фонд и имущества на читалища, 

религиозни храмове и други културни 

обекти. 

 

Заместник кмет 

Гл. спец. ОР ПБЗН 

 

постоянен 

 

V. Поемане на по-голяма обществена отговорност от страна на 

населението и участие в управлението на риска от бедствия. 

 

1. Изготвяне информация и качване на 

интернет страницата на общината за 

повишаване информираността на 

населението за поведение и действия 

при бедствия. 

Секетар на 

ОбСНРБ 

периодично 

 

 

VI. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Финансирането на дейностите за изпълнение на оперативните цели на 

програмата се извършва, съгласно Финансовата бюджетна рамка с източници на 

финансиране:  

- общински бюджет;  

- републиканския бюджет;  
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- структурни фондове на ЕС;  

- други организации. 

 

 

VІI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важна насока в развитието и усъвършенстването на приложимите дейности 

за намаляване риска от бедствия е мобилизирането на целия наличен потенциал на 

общината за обследване на обекти и причини, водещи до възникване на бедствени 

ситуации, отчитайки изменение на природните условия, които са заплаха за здравето 

и живота на населението и целостта на инфраструктурата. Наличният потенциал е 

насочени изцяло в инвестиции за превенция. 

Програмата за намаляване риска от бедствия се изготвя за период 2021-2025 

година включително, като ще бъде изпълнявана и отчитана на етапи, съответно на 

всяка календарна година от програмния период. 
С реализиране на програмата рискът от идентифицираните съществени 

опасности за общината ще бъде намален или ликвидиран. Това от своя страна ще 
доведе до намаляване брой потенциално застрашени или пострадали хора, 
минимизиране на здравния и екологичния риск, запазване целостта на 
инфраструктурата, понижаване загубите за културното и историческото наследство. 


