МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Акцент върху организацията на превантивната дейност:
Съвети за намаляване на риска от бедствия

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ЗА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ

 Колко безопасно е достатъчно безопасно ?
 Какво може да се случи ?
 Какво е допустимо/ приемливо да се случи ?
 Какво трябва да се направи ?

РАМКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ОТ СЕНДАЙ
„Рамката се отнася за риска от малки и големи, чести и редки, бавно започващи и
внезапни, причинени от човешка дейност или природни бедствия, както и свързаните
с тях екологични, технологични и биологични опасности и рискове”

Глобални цели
на Рамка за намаляване на риска от бедствия от Сендай
Значително увеличаване на броя
страни с национални и местни
стратегии за намаляване на риска от
Значително намаляване на глобалния брой бедствия до 2020 г.
засегнати хора до 2030 г.
Значително засилване на
международното сътрудничество към
Намаляване на преките икономически
развиващите се страни чрез адекватно и
загуби във връзка с глобалния брутен
устойчиво подпомагане и допълване на
вътрешен продукт до 2030 г.
техните национални действия за
Значително намаляване на щетите
изпълнение на тази рамка до 2030 г.
от бедствия върху критичната
инфраструктура и прекъсване на
Значително
повишаване
на
основни услуги, сред които на
наличието и достъпа на хора до
здравни и образователни заведения,
мултирискови системи за ранно
включително чрез развиване на
предупреждение и информация за
тяхната устойчивост до 2030 г.
риска и оценки до 2030 г.
Значително намаляване на глобалната
смъртност при бедствия до 2030 г.

Приоритети на Рамката за намаляване на риска от
бедствия от Сендай

11

Засилване на управлението на риска от
бедствия за справяне с риска от бедствия
3

Глобално
ниво

Разбиране на риска
от бедствия
22

Регионално
ниво

Инвестиране в намаляване на риска от
бедствия за постигане на устойчивост

Засилване на готовността при бедствия за ефективно
реагиране и “да изградим наново по-добре” при
възстановяването, рехабилитацията и реконструкцията

4

Местно
ниво

Национално
ниво

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Превантивната дейност се извършва
с цел намаляване на риска от бедствия.

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Планирането на намаляването на риска от бедствия се извършва на
национално, областно и общинско ниво.
Планирането обхваща разработването и актуализацията на:
1. национална стратегия за намаляване на риска от бедствия;
2. национална програма за намаляване на риска от бедствия;
3. секторни и регионални програми, свързани с намаляване на риска от
бедствия;
4. областни програми за намаляване на риска от бедствия;
5. общински програми за намаляване на риска от бедствия.

СЪВЕТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
Изпълняват ролята на платформи за намаляване на риска от бедствия,
съответно на национално, областно и общинско ниво.

Министерски
съвет

Областен управител

Кмет

Национално ниво

Областно ниво

Общинско ниво

СЪВЕТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
Към настоящия момент са създадени 236 (265) общински съвета за
намаляване на риска от бедствия и 27 (28) областни.
От тях 11 областни и 33 общински съвета за намаляване на риска
от бедствия вече са приели правила за своята работа.

СЪВЕТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
В състава на съветите се включват представители на:
Полиция
Пожарна безопасност и защита на населението
Болнични заведения (МБАЛ и др.)
Центрове за спешна медицинска помощ
ВиК
Енергоразпределителни дружества
Общински служители/ съветници
Геозащита
РИОСВ
Басейнова дирекция
ОДБХ
РИО
Областни пътни управления
РЗИ
ДГС

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

СЪВЕТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
ДОБРИ ПРАКТИКИ, които могат да бъдат реализирани:
-Приемане на годишна програма, в която да се заложат приоритети от различните
сектори, което ще доведе до повишаване на ангажираността на всички членове на
съвета.
- Създаване на интернет страница на съвета, а при невъзможност, да се обмисли
възможността за обособяване на отделна секция, където да бъде публикувана
информация за съвета, научни разработки, статии и друга релевантна информация
относно намаляването на риска от бедствия.
- Докторантури, магистратури или добри научни разработки, по предварително
зададени теми от съвета, да се награждават и съответно осъществяват. Същите да
бъдат публикувани и на интернет страницата на платформата.
- Създаване на лого и/или слоган на съвета за намаляване на риска от бедствия, което
да доведе до осигуряване на по-голямата му видимост и популярност сред
обществото.

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Приет е Правилник за устройството и дейността на Съвета за
намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане
формирането и осъществяването на държавната политика в областта на
защитата при бедствия.
Съветът е постоянно действащ орган на Министерския съвет за
осигуряване на координация и сътрудничество при провеждането на
държавната политика в областта на защитата при бедствия.
Съветът изпълнява функциите на национална платформа за
намаляване на риска от бедствия в изпълнение на Рамката за действие от
Хього 2005-2015 и Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай
2015-2030.

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ФУНКЦИИ
Съветът:
1. разработва и предлага на Министерския съвет Националната стратегия
за намаляване на риска от бедствия;
2. разработва и предлага на Министерския съвет Национална програма за
намаляване на риска от бедствия и годишни планове по чл. 6в, ал. 5 от
ЗЗБ;
3. разработва и предлага на Министерския съвет Национален план за
защита при бедствия;
4. преразглежда и актуализира планиращите документи по т. 1-3;
5. подпомага разработването и прилагането на закони и подзаконови
нормативни актове, имащи отношение към намаляването на риска от
бедствия; предлага изготвянето и дава становища по проекти на
нормативни актове, свързани с провеждането на държавната политика за
намаляване на риска от бедствия;
6. координира изпълнението на планиращите документи по т. 1-3;
7. подпомага формирането и изпълнението на секторните политики,
имащи отношение към намаляването на риска от бедствия;

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
8. прави преглед и изготвя годишен доклад до Министерския съвет за
състоянието на защитата при бедствия;
9. осъществява комуникация със Секретариата на Международната стратегия за
намаляване на бедствията на Организацията на обединените нации (United
Nations International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR);
10. разработва насоки, свързани със защитата при бедствия.
В изпълнение на функциите по ал. 1, Съветът:
1. дава указания за разработването и изпълнението на програмите по чл. 6а, ал.
2, т. 4 и 5 от ЗЗБ;
2. дава указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете
по чл. 9, ал. 6, 8 и 10 от ЗЗБ;
3. приема програмите по чл. 6г, ал. 1 от ЗЗБ;
4. изготвя доклада по чл. 6в, ал. 8 от ЗЗБ;
5. приема правила за устройството и дейността на постоянната Национална
координационна група.
Ежегодно до края на календарната година, Съветът приема годишна
работна програма за следващата година.
(4) Ежегодно до края на месец март, Съветът изготвя годишен доклад до
Министерския съвет за дейността си през предходната календарна година.

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател и членове.
(2) Съветът се председателства от министъра на вътрешните работи и се
представлява от него.
(3) Членове на Съвета са:
1. по един представител на ръководствата на министерствата;
2. по един представител на ръководствата на Държавна агенция "Национална сигурност",
на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", на Агенцията за
ядрено регулиране, на Националното сдружение на общините в Република България, на
Българския Червен кръст, на Българската академия на науките (БАН), на Българската
търговско-промишлена палата и на Българската стопанска камара;
3. до трима представители на висши училища;
4. до трима представители на научно-изследователски институти;
5. до трима представители на юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение
към намаляването на риска от бедствия;
6. до трима представители на юридически лица, имащи отношение към намаляването на
риска от бедствия.
(4) Председателят ръководи работата на Съвета, като се подпомага от секретар.
(5) Секретар на Съвета е директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи.
(6) Секретарят организира работата на Съвета, като за целта се подпомага от секретариат.
(7) Функциите на секретариат се осъществяват от ГДПБЗН.

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Чл. 6. (1) За подпомагане изпълнението на функциите на Съвета се създава
постоянна Национална координационна група, която включва заемащи
ръководна длъжност представители на министерствата, ведомствата,
Българската академия на науките, висши училища, научно-изследователски
институти, Националното сдружение на общините в Република България и
юридически лица, включително представители на юридически лица с
нестопанска цел, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
(2) Председател на групата по ал. 1, е секретарят на Съвета.
(4) В работата на групата по ал. 1 могат да бъдат включвани експерти по
реда на ал. 3.
(6) Координационната група по ал. 1, разработва и предлага на Съвета
годишната работна програма по чл. 3, ал. 3, която съдържа:
1. приоритетни области, сектори и теми;
2. дейности;
3. срок за изпълнение;
4. очаквани резултати;
5. индикатори за изпълнение;
6. изпълнители – координираща и отговорна институции;
7. принос към изпълнението на стратегия, политика, програма и др.

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Чл. 11. (1) Заседанията на Съвета са редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания се провеждат не по-малко от три пъти годишно.
(3) Председателят свиква заседанията на Съвета. В негово отсъствие, заседанията се
ръководят от определен от него член на Съвета.
Чл. 12. (1) Всяко заседание се провежда съгласно дневен ред, който се приема в
началото на заседанието.
(2) Дневният ред и материалите за редовните заседания се изпращат на членовете в срок
не по-късно от пет работни дни преди датата на заседанието на хартиен носител или по
електронен път.
(3) Дневният ред и материалите за извънредните заседания се изпращат на членовете в
срок не по-късно от два работни дни преди датата на заседанието на хартиен носител
или по електронен път.
Чл. 13. Всеки член на Съвета може да прави предложения за допълване на дневния ред
на редовните заседания в срок до два работни дни преди датата на заседанието.
Предложенията се гласуват в началото на заседанието.
Чл. 14 (1) При невъзможност да присъстват на заседанието, членовете на Съвета могат
да представят писмени становища по въпросите, включени в дневния ред, които се
обсъждат при приемане на решенията.
(2) При невъзможност лично да участва в съответното заседание, всеки член на Съвета
по чл. 4, ал. 3, т. 1-2 може писмено да оправомощи свой представител.

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 18. (1) Председателят на Съвета:
1. предлага дневния ред за заседанията на Съвета;
2. подписва протоколите от заседанията на Съвета;
3. координира изпълнението на решенията на Съвета;
4. внася за разглеждане от Министерския съвет приетите от Съвета
документи, доклади, становища и предложения.
(2) Председателят може да определи модератор, който да го подпомага
в текущото провеждане на заседанията, по отношение на:
1. представяне и разясняване на приоритетните теми за обсъждане;
2. ред за вземане на участие в обсъжданията;
3. време за изказване;
4. обобщаване на изразените становища;
5. други.

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ, АРХИВ, ОТЧЕТ И ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА
Чл. 19. Всяко заседание се записва с аудиотехника и записите се съхраняват
на електронен носител.
Чл. 20. (1) До десет работни дни след провеждане на заседанието
секретариатът на Съвета изготвя протокол, който се подписва от
председателя на Съвета.
(2) Протоколът по ал. 1 включва: информация за участниците в заседанието;
кратко описание на: разглежданите от Съвета теми; изразените становища и
предложения на организациите, участвали в заседанието; взетите решения;
сроковете и отговорните институции за изпълнение на решенията.
Чл. 21. Материали, в които се съдържа класифицирана информация, се
разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на
класифицираната информация и на актовете по прилагането му.

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА
Чл. 23. (1) Всяко решение на Съвета задължително включва отговорник и
срок за изпълнение.
(2) Отговорникът по ал. 1 представя на секретаря доклад до председателя
за изпълнение/неизпълнение на решението.
(3)
На
всяко
заседание
секретарят
докладва
за
изпълнението/неизпълнението на решенията от предходни заседания.
Чл. 24. В годишния доклад за дейността на Съвета се включва отчет за
изпълнението на решенията, включително причините за неизпълнение или
неспазване на срокове.
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 25. (1) Средствата, необходими за дейността на Съвета, се осигуряват в
рамките на бюджета на ГДПБЗН - МВР.
(2) За своята дейност членовете на Съвета и на Националната
координационна група не получават възнаграждение.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото
им разходване. Средствата се предоставят за финансиране на:
- превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от
програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)
като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния
компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници;
Лимитът (не по-малко от 15 %) по чл. 56, ал. 2 от ЗЗБ за съответната
година се определя с постановлението по чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
Чл. 10. (1) Секретарят на комисията проверява съответствието на
искането за финансиране с реда и условията определени с правилника.
(2) Ако искането не е подадено по реда и не съответства на условията
на правилника, секретарят на комисията уведомява заявителя, че
следва да отстрани недостатъците в тридесет дневен срок от
съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок
производството по разглеждане на искането ще бъде прекратено.
(3) Исканията с нередовност, която не е отстранена в срока и съгласно
указанията по ал. 2, се внасят за разглеждане на заседание с
предложение за прекратяване на производството.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
(4) На редовните заседания се разглеждат:
1. искания, които са постъпили не по-късно от 30 дни, преди датата на
провеждане на заседанието, подадени са по реда на правилника и отговорят на
условията, определени с него;
2. искания с отстранени нередности в срока по ал. 2, но не по-късно от 30 дни
преди датата на провеждане на заседанието.
(5) Исканията, по които не са взети решения, поради изчерпване на
финансовите средства, се прекратяват, като могат да бъдат разгледани отново
през следващата година, но за не повече от 2 последователни години. За всяко
ново разглеждане, вносителят подава в срок до 31 март на текущата година
искане за подновяване на разглеждането.
(6) Информация относно възможността за ново разглеждане на
исканията по ал. 5, се публикува на интернет страницата на ГДПБЗН-МВР.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
Чл. 12. (1) Комисията приема решение за финансиране на проекти за
изпълнение на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от
програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 от ЗЗБ.
(2) Комисията разпределя средствата за финансиране на проектите по
ал. 1, съобразено с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия
от доклада на министъра на вътрешните работи по чл. 6в, ал. 8 от ЗЗБ.
(3) Финансирането на проект за изпълнение на дейности по ал. 1 се
извършва като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния
компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници, в
размер не по-голям от 70% от сумата необходима за изпълнението на проекта.
(4) Размерът на средствата, които могат да бъдат отпуснати за
финансиране на проект за изпълнение на дейности по ал. 1 не може да
надвишава 10% от лимита по чл. 1, ал. 3.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
Чл. 13. (1) Исканията за финансиране по чл. 12, ал. 1 се внасят в
комисията от съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Исканията по ал. 1 се внасят от областните управители, в случаите
когато изпълнението на дейности по чл. 12, ал. 1 е от тяхната компетентност.
(3) Към искането за финансиране се прилагат:
1. проект и план-график за изпълнение на дейността;
2. инвестиционен проект по Закона за устройството на територията (ЗУТ) и
количествено-стойностна сметка, ако е приложимо;
3. бюджет на дейността съгласно план-графика;
3. документи, показващи готовност за започване изпълнението на
дейността;
4. обосновка от вносителя за сумата по искането за финансиране за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
5. при етапно финансиране за следващ етап се представя отчет по чл. 46 за
извършените разходи пред комисията и пред министъра на финансите.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
(4) С проекта по ал. 3, т. 1, вносителят трябва да покаже:
1. постигане на целите на Националната стратегия за намаляване на риска
от бедствия, както и принос към изпълнението на една или повече от
оперативните цели;
2. осъществимост на целите и дейностите, които ще се реализират с
проекта като резултат или продукт в определената времева рамка;
3. 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;
4. наличие на ресурси за изпълнение на целите и дейностите;
5. план за оценка изпълнението на дейностите и постигането на целите на
проекта;
6. необходимите разходи за управление на проекта;
7. ефективно разходване на финансирането.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
(5) Обосновката по ал. 3, т. 4 съдържа необходимия бюджет за
дейността, планирания бюджет на компетентния орган, одобрения бюджет на
компетентния орган и/или осигурените средства от други източници за
финансиране за изпълнението на дейността.
(6) Кметовете на общини изпращат копия на исканията за финансиране
и на документите по ал. 2, до областните управители, за становище относно
целесъобразността и съответствието им с изискванията на ал. 3.
(7) Областните управители изпращат на комисията, с копие до
кметовете на общини, становищата си по ал. 6 в срок до 30 дни, от датата на
получаване на исканията.
(8) Документите по ал. 3 се внасят на хартиен и електронен носител.
Разглеждането и оценяването им се извършва съгласно хартиения носител.
(9) При искане по реда на чл. 10, ал. 5, се прилагат:
1. актуална декларация за други източници за финансиране през новата
година;
2. актуални документи по ал. 3, ако е приложимо;
3. информация за предприети действия за реализиране предмета на
финансиране.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
Чл. 14а. (1) Постъпилите искания за финансиране на дейности по чл.
12, ал. 1, се оценяват по следните критерии:
1. принос за постигането на една или повече от оперативните цели на
Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, съгласно:
а) утвърден/разработен план за защита при бедствия;
б) приета програма за намаляване на риска от бедствия;
в) приет годишен план за изпълнение на програмата за намаляване на
риска от бедствия;
г) внесен доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от
бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата
календарна година;
д) направен преглед и изготвен годишен доклад за състоянието на
защитата при бедствия, ако е приложимо.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
2. осъществимост на целите и дейностите, които ще се реализират с
проекта като резултат или продукт в определената времева рамка, като
предвидените дейности са:
а) ясно описани;
б) постижими;
в) обвързани с ясни индикатори за изпълнение на проекта;
г) с ясно определена и реалистична времева рамка за изпълнение на
дейностите по проекта.
3. 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,
като следва:
а) да постига материална промяна, промяна на готовността или
способностите за реагиране, а не научна разработка;
б) резултатът от реализиране на дейността да не е интелектуална
собственост;
в) резултатът от реализиране на дейността да не се използва за
търговски цели или продукти;

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
4. наличие на ресурси за изпълнение на целите и дейностите, като:
а) административен капацитет – оценяват се квалификациите и
отговорностите на ръководителя на проекта и на останалите
членове на екипа;
б) финансов капацитет – оценява се размера на осигуреното
финансиране от собствения бюджет или от други източници;
в) оперативен капацитет – оценява се опита в изпълнението на
дейности, сходни на проектните и/или в управлението и
изпълнението на проекти, финансирани от различни източници.
5. план за оценка изпълнението на дейностите и постигането на целите
на проекта;
6. разходи за управление на проекта;
7. ефективно разходване на финансирането.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС
(2) При оценяването на исканията за финансиране на дейности по ал.
1, се вземат предвид и:
1. насоченост към намаляване на повече от един риск;
2. взаимодействие с партньори, имащи отношение към намаляване на
риска от бедствия;
3. принос към:
а) повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура;
б) повишаване на ангажираността и отговорността на обществото;
в) подобряване на взаимодействието на частите на единната спасителна
система;
г) повишаване на способностите за реагиране при бедствия;
д) подобряване и улесняване на обмена на информация и приемане на
ефективни механизми за координация;
е) повишаване на ангажираността на държавните органи;
(3) Резултатите от оценяването по ал. 1 и 2, се включват в доклада по
чл. 9, т. 3.
(4) Показателите за критериите по ал. 1 и процедурата по оценяване, се
определят по предложение на комисията, с акт на Министерския съвет.

Структура на План за защита при
бедствия по чл. 9, ал. 3 от ЗЗБ
Представената по-долу структура на План за защита при бедствия
е в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 3 от ЗЗБ.
Съдържание на ПЗБ:
• Съдържание
• Резюме
• Въведение
• Профил на риска
• Превенция
• Готовност
• Реагиране
• Възстановяване
• Мониторинг и оценка
• Управление и ръководство
• Терминологичен речник
• Приложения

ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация относно намаляването на риска от бедствия и
тенденциите в тази област е налична на следните интернет адреси:
http://www.preventionweb.net/english/
https://www.unisdr.org/
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://ec.europa.eu/echo/

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Старши комисар Александър Джартов
Директор на ДКИПК при ГДПБЗН-МВР
тел: +359 298 21-050
е-mail: aidzhartov@mvr.bg

