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ПРЕПИС

  П Р О Т О К О Л

№ 32

Днес, 03.08.2021 година от 14:00 часа в залата на общинска
администрация град Каварна се проведе тридесет и второто заседание на
Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници
присъстват 15. Отсъстват Младен Върбанов и Георги Йорданов– без
уведомление.

Председателят на Общински съвет – Каварна подложи на гласуване
предложението да се добави т. Питания като т.1 от дневния ред, останалите
точки да се пренаредят и дневният ред да стане от четиринадесет точки.

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха предложението.

Йордан Стоянов – председател на общинския съвет – Колеги, тъй като
има две оттеглени докладни от проекта за дневен ред, а именно докладна
записка с вх.№ 1163 и вх.№ 1164, подлагам на гласуване новия проект за
дневен ред от дванадесет точки с така направените промени.

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
2. Докладна записка с вх.№ 1149 относно приемане на Общинска

програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.
3. Докладна записка с вх.№ 1161 относно приемане на списък на

спортни обекти – общинска собственост, които могат да са обект на
управление и разпореждане.

4. Докладна записка с вх.№ 1166 относно преразглеждане на решение
№299 по протокол № 31 от заседанието на общинския съвет, проведено на
29.06.2021г.

5. Докладна записка с вх.№ 1168 относно приемане на Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и
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администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на община Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 1167 относно избиране на директор на ОП
„Чиракман“.

7. Докладна записка с вх.№ 1173 относно провеждане на процедура от
Община Каварна по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за
възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
Общинската, Областната и Републиканска транспортна схема.

8. Докладна записка с вх.№ 1165 относно назначаване на временно
изпълняващ длъжността Управител на „Каварна“ ЕООД.

9. Докладна записка с вх.№ 1142 относно одобряване на проект за
Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/
за УПИ III3216 в кв. 131, УПИ VI3217 и УПИ X142 в кв. 132 и уличната регулация
между кв. 131 и кв. 132 в обхвата на О.Т.389, О.Т.388, О.Т.387 и О.Т.386 по
РП на гр. Каварна, Община Каварна.

10. Докладна записка с вх.№ 1143 относно определяне на
представител на Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на
акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД
град Добрич, насрочено на 06.08.2021 година.

11. Докладна записка с вх.№ 1144 относно одобряване на задание и
допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ -
Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 35064.32.49 по КК и КР
на гр. Каварна, общ. Каварна.

12. Докладна записка с вх.№ 1148 относно даване на съгласие и
допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен
план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ
I в кв. 22 по регулационния план /РП/ на с. Топола, общ. Каварна.

По първа точка от дневния ред
 Питания

В първа точка от дневния ред председателят на Общински съвет –
Каварна представи препратено писмо от 13.07.2021г. от кмета на община
Каварна, придружено с подписка, касаещо искане от жителите на бл.
„Витоша“ гр. Каварна относно това преместените през месец март 2021г.
контейнери за събиране на битови отпадъци, обслужващи въпросните
жилищни блокове, да бъдат върнати на първоначалното си местоположение.
Кметът на община Каварна се обоснова, че е имало сигнали, че всички
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отпадъци се изсипват на пътя и върху тревните площи и контейнерите се
издърпват на платното и пречат на движението. Поради това е изпратено
предписание от МВР, касаещо преместването на всички контейнери на
цялата улица. В залата не присъстваха граждани относно казуса. Следващите
две питания, които бяха представени в тази точка, са внесени от общинските
съветници Нина Ставрева и Мима Василева. Първото питане касае ремонт на
общинско жилище, а именно здравната служба в с. Българево. Кметът на
общината поясни, че в следващата актуализация ще бъдат предвидени
средства за ремонтни дейности, тъй като има необходимост от сериозни
средства за ремонт на голяма част от цялата общинска собственост. Второто
питане е относно изплатени субсидии на спорните клубове до 30.06.2021г. В
отговорът беше предоставена подробна справка относно изплатените
субсидии на пет от спортните клубове. Кметът не общината поясни, че всички
писмено заявени субсидии от клубовете, са удовлетворени. Общинските
съветници бяха удовлетворени от предоставените отговори.

Общинският съветник Айтен Аптулова постави въпрос от гражданин
относно състоянието на шадраваните в града и дали може да бъде почистен.
Кметът на общината заяви, че е необходимо не само почистване, а сериозен
ремонт и това също ще бъде направено.

По точка втора от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1149 относно приемане на Общинска
програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 316

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл. 6д, ал.3 от Закона за защита при
бедствия Общинският съвет – Каварна приема Програма за намаляване на
риска от бедствия 2021 – 2025 г. съгласно приложението.

Приложение: Програма за намаляване на риска от бедствия на
Община Каварна 2021 – 2025г.
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По трета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1161 относно приемане на списък на спортни
обекти – общинска собственост, които могат да са обект на управление и
разпореждане.

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 317

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 104, ал. 1 от ЗФВС и чл. 5, ал. 1
от Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните
обекти, собственост на община Каварна и за условията и редът за
финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото
възпитание, спорта и спортни-туристическата дейност на община Каварна,
Общински съвет – Каварна реши:

1. Приема списък на спортни обекти – общинска собственост, които
могат да са обект на управление и разпореждане съгласно Закона за
физическото възпитание и спорта.

2. Общински съвет може да извършва промени, допълнения и
актуализация в списъка по предложение на кмета на общината.

Приложение: Списък на спортни обекти – общинска собственост,
които може да са обект на управление и разпореждане съгласно реда,
определен в Закона за физическото възпитание и спорта.

СПИСЪК НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ И

РАЗПОРЕЖДАНЕ
ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И

СПОРТА:

1. Спортна зала с адрес гр. Каварна, ул. „Сава Ганчев“ № 29,
представляваща:

- Сграда с идентификатор 35064.501.730.1 със ЗП 1032.00 /хиляда
тридесет и два/ кв. м.;
- Сграда с идентификатор 35064.501.730.2 със ЗП 186 /сто осемдесет и
шест/ кв. м.;
- Сграда с идентификатор 35064.501.730.3 със ЗП 79 /седемдесет и
девет/ кв. м.,
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АЧОС № 6030/21.06.2021 г., находяща се в ПИ 35064.501.730 по КККР на
гр. Каварна.

2. Зала за тенис на маса с административна част с адрес гр. Каварна, ул.
„Сава Ганчев“ № 29, представляващ сграда с идентификатор
35064.501.730.5 със ЗП 302.00 /триста и два/ кв. м., АПОС № 406/21.06.2021
г., находяща се в ПИ 35064.501.730 по КККР на гр. Каварна.

3. Спортно игрище с изградени върху терена:
- Футболен стадион - игрище с писта и пейки;
- Сграда с идентификатор № 35064.501.2.1 със ЗП 191 /сто деветдесет
и един/ кв. м.  – трибуна със съблекални;
- Сграда с идентификатор № 35064.501.2.2 със ЗП 11 /единадесет/ кв.
м.;
- Сграда с идентификатор № 35064.501.2.3 със ЗП 12 /дванадесет/ кв.
м,;
- Сграда с идентификатор № 35064.501.2.4 със ЗП 22 /двадесет и два/ кв.

м. - тоалетни, представляващо ПИ с идентификатор № 35064.501.2 по КККР
на гр. Каварна, АПОС № 86/08.12.2009 г.

4. Малко футболно игрище с адрес гр. Каварна, ул. „Васил Левски“,
идентификатор № 35064.501.7 с площ 10 793 /десет хиляди седемстотин
деветдесет и три/ кв. м. и едноетажна сграда с идентификатор №
35064.501.7.1 със ЗП 131 /сто тридесет и един/ кв. м. - съблекални и сервизни
помещения, АПОС № 88/11.03.2010 г.

5. Зала за обща физическа подготовка с адрес гр. Каварна, ул. „Сава
Ганчев“ № 29, представляваща:

- сграда с идентификатор 35064.501.730.4 със ЗП 164.00 /сто шестдесет
и четири/ кв. м.;

- сграда с идентификатор № 35064,501.730.6 със ЗП 42.00 /четиридесет
и два/ кв. м., АПОС 405/21.06.2021 г., находяща се в ПИ 35064.501.730 по
КККР на гр. Каварна.

По четвърта точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1166 относно преразглеждане на решение
№299 по протокол № 31 от заседанието на общинския съвет, проведено на
29.06.2021г.

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 318
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 На основание  Чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет – Каварна отменя Решение №
299 по протокол № 31 от заседанието на Общинския съвет, проведено на
29.06.2021 г.

По пета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1168 относно приемане на Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на община Каварна.

Общинските съветници с 9 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал
се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 319

На основание чл. 21, ал. 1, т.7  и ал. 2 от ЗМСМА, чл.71, т.2, т.3 от
Закона за местни данъци и такси, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните
актове,  чл.  76,  ал.  3  и чл.  79  от АПК Общински съвет Каварна приема:
Наредба за изменение  и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на община Каварна, ведно с мотивите, неразделна част от
решението, както следва:

§ I.   Глава ІI „Местни такси“,  Раздел ІI „Такса за битови отпадъци“
се правят следните изменения:
1. В чл. 75, ал. 1  думата „края“ се заменя с „31 октомври“
2. В чл. 78, ал. 1  думата „края“ се заменя с „31 октомври“

§ II. Глава III „Цени на неуредени със закон услуги, оказани или
предоставяни от общината на физически и юридически лица“
се правят следните допълнения:

1.   В чл.114 се добавя т.44; т.44.1; т.44.2; т.44.3

44 Автогарово обслужване
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44.1
.

Преминаване през автогара 3,60 лв.

44.2
.

Престой на автобус в автогара 5,00 лв./час

44.3
.

Предоставяне на право за продажба на билети 8% от стойността
на билета

Приложение 1. Мотиви за изменение  и допълнение на Наредбата № 3 за
определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на
услуги на територията на община Каварна;
2. Справка по чл.25 от ЗНА;

По шеста точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1167 относно избиране на директор на ОП
„Чиракман“

Общинските съветници с 8 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 5 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 320

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, т.4 от Наредба № 4 за
създаване, управление и контрол върху дейността на общинските
предприятия на Общински съвет Каварна и проведен конкурс за  избор на
директор на Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна,
Общинският съвет – Каварна реши:

1. Одобрява класирането, извършено от комисията за провеждане на
конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман”  град
Каварна на кандидатите, както следва:

1–во място:
Мирослав Недев Игнатов с крайна обща оценка 4.20;

2-ро място:
Николай Димитров Дърлянов с крайна обща оценка 4.15;

2. Определя Мирослав Недев Игнатов за спечелил конкурса за избор
на директор на Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна.
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3. Възлага на кмета на община Каварна да сключи с Мирослав Недев
Игнатов договор за  възлагане управлението на Общинско предприятие
„Чиракман”  град Каварна  за срок от 3 години.

По седма точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1173 относно провеждане на процедура от
Община Каварна по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за
възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
Общинската, Областната и Републиканска транспортна схема.

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 321

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 19, ал.
2 от Закона за автомобилните превози и Глава II Раздел I от Наредба
№2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспорните схеми
и за осъществяване на обществените превози на пътници с автобуси,
Общински съвет – Каварна Реши:

1. Дава съгласие превозът на пътници по автобусните линии от
Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми да се
възлага по реда на Закона за обществените поръчки.

2. В процедурата могат да участват физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават
лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република
България или лиценз на Общността и други документи, които се изискват
от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови
нормативни актове, както и от ЗОП.

3. Възлага на Кмета на Община Каварна да извърши  всички
необходими действия съгласно Закона за обществените поръчки и сключи
договори с избраните изпълнители.

По осма точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1165 относно назначаване на временно
изпълняващ длъжността Управител на „Каварна“ ЕООД.
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Общинските съветници с 10 гласа „за“, 1 глас „против“ и 5 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 322

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския
Закон и чл. 13, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредбата за упражняване на правата върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет -
Каварна:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на
„Каварна” ЕООД за срок от З/три/ месеца Николай Дърлянов.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление с
основно възнаграждение от 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

По девета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1142 относно одобряване на проект за
Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/
за УПИ III3216 в кв. 131, УПИ VI3217 и УПИ X142 в кв. 132 и уличната регулация
между кв. 131 и кв. 132 в обхвата на О.Т.389, О.Т.388, О.Т.387 и О.Т.386 по
РП на гр. Каварна, Община Каварна.

Общинските съветници с 16 гласа ‚за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ №323

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1
от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изработен проект за
Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/
за УПИ III3216 в кв. 131, УПИ VI3217 и УПИ X142 в кв. 132 и улична регулация
между кв. 131 и кв. 132 по ПР на гр. Каварна, общ. Каварна в обхвата на О.Т.
389, О.Т. 388, О.Т. 387 и О.Т. 386 и становище на главния архитект на
община Каварна, Общински съвет Каварна реши:

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение
на план за регулация /ИПР/ за УПИ III3216 в кв. 131, УПИ VI3217 и УПИ X142

в кв. 132 и улична регулация между кв. 131 и кв. 132 по ПР на гр. Каварна,
общ. Каварна в обхвата на О.Т. 389, О.Т. 388, О.Т. 387 и О.Т. 386.



Общински съвет- Каварна
2019 - 2023

2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи
действия съгласно закона.

По десета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1143 относно определяне на представител на
Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич,
насрочено на 06.08.2021 година.

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 324

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.223, ал.1и чл.226 от
Търговския закон Общинският съвет - Каварна

1. Определя представител на община Каварна в редовното Общо
събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич“ АД град Добрич да е Елена
Матеева Балтаджиева - Кмет на община Каварна.

2. Определя резервен представител на община Каварна (при
невъзможност кметът на общината да участва) в редовното Общо събрание
на акционерите на „МБАЛ - Добрич“ АД град Добрич да е Митко Димитров
Недев – зам.- кмет "Финанси и икономическо развитие“ в община Каварна.

3. Упълномощава представителя на Община Каварна в редовното Общо
събрание на акционерите да гласува по Дневния ред, както следва:
1. по т.1 - "за"
2. по т.2 - „за“
3. по.т.3 - „за“
4. по т.4 - „за“
5. по т.5 - „за“
6. по т.6 - „за“
7. по т.7 - „за“
8. по т.8 - „за“
9. по т.9 - „за“

По единадесета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1144 относно одобряване на задание и
допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ -



Общински съвет- Каварна
2019 - 2023

Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 35064.32.49 по КК и КР
на гр. Каварна, общ. Каварна.

Общинските съветници с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:

РЕШЕНИЕ № 325

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 124б от ЗУТ, чл. 2, ал. 4
от ЗОЗЗ и чл. 3, ал. 2 от ППЗОЗЗ, възникнала необходимост от изработване
на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 35064.32.49 по КК и КР на гр. Каварна,
общ. Каварна, представена Скица – предложение и становище на главния
архитект на община Каварна, Общински съвет Каварна реши:

1.  Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 35064.32.49 по КК
и КР на гр. Каварна, общ. Каварна с цел създаване на устройствена основа
за изграждане на оранжерия и сгради и съоръжения необходими за нейното
функциониране.

2.  Допуска изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План
за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 35064.32.49 по КК и КР на гр.
Каварна, общ. Каварна с цел създаване на устройствена основа за
изграждане на оранжерия и сгради и съоръжения необходими за нейното
функциониране, без промяна предназначението на земята.

3.  Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи
действия съгласно закона.

По дванадесета точка от дневния ред

Докладна записка с вх.№ 1148 относно даване на съгласие и допускане
изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ -
Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I в кв. 22 по
регулационния план /РП/ на с. Топола, общ. Каварна.

Общинските съветници с 15 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“ приеха:



Общински съвет- Каварна
2019 - 2023

РЕШЕНИЕ № 326

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23, ал. 2 и чл. 49 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Каварна
реши:

1. Отлага разглеждането на докладна записка с вх.№ 1148 за следващо
заседание на Общинския съвет - Каварна.

2. Възлага  на Постоянната Комисия по „Териториално развитие и
инвестиционни дейности“, Постоянната Комисиия по „Законност, етика и
установяване на конфликт на интереси“ и кмета на Община Каварна да
проучат потребностите и исканията на  собствениците на ПИ с
идентификатор 72693.501.207 по КККР на с. Топола или техни
упълномощени представители и да предложат проект на  решение, с което да
се защитят интересите на гражданите на Община Каварна и собствениците на
конкретния имот.

Протоколчик:        /П/              Председател:     /П/
          (А. Георгиева)                                              (Й. Стоянов)

Вярно с оригинала,



MOTI{B14
Kr,M l|SMeHeHlle  Il AO[r,,’rHeH[e  Ha Hapea6ara  Jl] 3 3a oflpeaeJrsHero  rl aJlM[H[crp[paHero  flaMecrH[Te  aaubuu, Tamcrr H ueHH Ha ycJryr[ Ha repnTopusra Ha o6unHa  Kaaapxa

O6uuucxnrr cbBer nplreMa nape46a  3a olpeAenqHero  Ir aAMHHHcrpHpaHero  Ha
MecrHrrre  rar(cu  H ueHure Ha ycnyru /vn. 9 or 3M[T/.I. B ra:r.r spr:xa. ocno6oxraBane  or rarca ga 6uronn ornaa’Lut cJle,[Ba  caMo npuycnoBr{e, qe ca HirJrr{qe  [perflocraBKr,rre ua q,r. 7l or 3MAT u,ru c uape46ara  no q,’r.9 ot3MAT e o[peAeneH peaa.  rro r<ofiro ,ruqara, Herron3Baurfi  ycnynara  [pe3 cr,orBerHara  roauHa
t,tnu npe3 ofipeaelreH  rrep]roa or He, ca oceo6ogenu  or 3an:raurauero  fi.flo cn,rara na.rr. 71, r.2 or 3M.{T  rar(ca 3a cverocr,6upaHe  H cMero}I3Bo3BaHe  He ce
3annaula  3a  IIMoTI,I, KouTo  HqMa aa ce noil3BaT [pe3 u,rJ]aTa  fo,4lrHa u e no.laaeHa  .ileKnapauHsno o6paaeu  la rosa o6croc’reJlcrBo  or co6crseHl’Ixa  uJIu non3BareJl  4o 3l oxrouepu Ha
fipe.(xoaHara  ro.4nHa  B o6uagara  rro MecroHaxox.IleH[e  Ha HMora.B r. 3 e oflpeaeneH  cpoxa  ,[o 3l oxrouapr’r  Ha fipeaxo.qHara  ro.qI’IHa  3a noaaBaHe  Ha
aeKnapauHs, (otaro 3a,qbJlxeHlire JIHqa  ca cxrrorlt.trl,t  aoroBop  aa o6clyxeaHe c.;tuqa.
ttoryqraJrH  perucrpaulroHeH  .4oryMeHT  no 3aroua:la  ynpaBneHHe  Ha orrlartIture:a cr,6npaHe
r{ TpaHcnoprHpaue  ua 6urosute orrtag’I’ul,r Ao ctorBerHllre cbopbxeHuq  L HHcraJaIrHH.II. Br,n npt:xa c .rr.52a or Hapea6a  }’lb33 or 3.’l 1.1999r. :a o6uecrneu  rpaHcrlop’I  HaTep[Toplrrra Ha Peny6luxa Er,rrapnr, co6crseHHllu  Ha aBTorapH uorar Aa 6:r’aar
rfurr.ruecxn  H rcpH.(Hrrecxl,r  n qa. xol,Iro  ca perllcrpl’IpaHu  r6proBlrrl  no peaa ua Tr,prorcxtlr
3aKOH. KaKTO  u O6rquHA.  AnrorapUre  VIu  .qACTy.  OT Tflx MOraT  Aa 6bAaT CO6CTBSHI4  MJIII
HaeTI.t. Ctc  3anosea  .l\!PA083  57126  .07 .2019r. Ha MllHlrcrl,pa Ha  ’rpaHcrlopla.
rlHrfoprrraquonurlre  rexHororuu  u cto6ureHulta  e yrBr,paeHa Meroaura :a SopuupaHe ua
ueHlrre 3a rroJr3BaHe Ha aBTorapu. KaKTo  ,I npeAenHl.rre  [eHll 3a aBTorapoBo  o6c.lyxnaHe.

Ctr:racuo ,tr.22, a,rll or 3arona :a asrol’ro6urHllre npeBo3lr’  BcHrIKl,  IIpeBo3BaqH,
I13Bl,p11rBaUIU npeB63  Ha 1LTHLIqII nO MeXIyCenEIUuu  aerO6ycut1 JIITHHLI, 3aIbJlXHTenHOIIoI3aaTaBTorapHTecpeuy3anJlauaHeIlaBTocnup(HTeIIoH3tIbJ’lH’BaHu,MapurpyTt,I
crra3BaT  yTBl,paeHoTo pa3rlllcaHHe.

B 6p.60 or 2020r.   e cura ot 07 .07  .2020r .  e o6napo4naHo  H3MeHeHuero  ua at’4 na.rr.22. cbrraCHO  rOerO ,.CO6CrneHI.lqIrTe  Ha aBTOrapH nplljlalaT eAHaKBII  KpHTepuU  CttpTMO
BcHrrkr.r  [peBo3Baq[  or  ct orBerHara  rpaHcnoprHa cxeMa fipu oflpeaer.rHe pa3Mepa Ha
ueHr.rre 3a npeMuHaBaHe,:a  upecrofi  H 3a npeaocraBrHe  Ha npaBo  :a npogax6a  sa 6u’reru’
onpeaelluero Ha ueHr{Te  I’Io a,1. 4, TexHrrrT  MaKCHMaJ]eH  pa3Mep H ycroBuqTa,  Irplr KOH’,ro  ce
t43Br,prrrBa aKTyanlr3aulfi  Ha ro3t pa3Mep. ce onpeAen.,IT  C MoTOAI4Ka. yTBt’pAeHa  or
Mr.lHrrcT.bpa Ha TpaHclopra, unsopuauuouuprre  TexHoJtorlrr{ H c’bo6rrleHr4rTa, sa 6ala ua
Karerop}r3HpaHe  Ha aBTolapuTe.  Axrya,lu:aqur Ha MaKcI4MaJIHlrf,  pa3Mep  Ha ueHure  lo aJt 4
MOXe  Aa Ce r{3Bl’puBa BeaHlx roaH[IHo.

llpea:roNeurero  Ha O6uliHcKa aAMlrnncrpauu, e 3a onpeAenrHe Ha  lreHa  Ha ycnyra  ia
aBTorapoBo  o6clyxeane. BrurrcqBaulo  npeMHHaBarre,  npecrofi  r4 npe,(ocTaBtHe  Ha [paBo’ta
npo4ax6a  na 6ureru.
flpuunnn,  Kouro HaJlarar  rlpneMauero:
Aeiicreaulara Kl,M MOMeHra  Hapeg6a  J’,1! 3 ga onpeaentHero LI aAMnHHCTpHpaHero Ha
MecrHHTe  AaHr,qrr.  TaKcH  L UeHL  Ha ycnyrl’I Ha Tepl’lTopH,Ta sa o6u(nua Kanapua  ne
c.r,oTBeTcTBa Ha n3MeHeHr.t.sTa  H Aorrr,nHelrlisra s 3aroHa  3a MecTHHTe AaHbuH  l{ TaKcH
Hyxeu e :aroHocto6pa:eH  HopMarHBeH  al<r no nplrraraHero  Ha 3M!T, npune4eH  B HeroBo



ctolBercrBr{e.  flpouruara e npoar.rKTyBaHa or Hyx.qara  3a onpeaenrHe  Ha rleHa Ha ycnyrr..
KOHTO  AO MOMeHTa He Ca B CrrHCbKa Ha yCnyrHTe U3Br,plxBaHrr  Or O6UInUa Karapna.  I{errrreca H3rrHcreHH  B cborBercrBr.re  c Mero,uuKara:a $opurapaHe  Ha qeHure  3a noir3BaHe  HaaBrorapu,  KaKro  ri nperenHure  ueHH 3a aBrorapoBo  o6cryxBaHe  yrB’bpreHa  cr,c 3anose,lII!PA08357  or  26.07.2019r.  ua Muulrcrtpa Ha rpaHcrropra.  liH@opMauroHHrrre
TexHoJIort.tLITe  H cr,o6ueHHqra.

Ile.nu, xouro  ce nocraBsr:  OcHoena  r]eJr Ha I43MeHeHIrero  I,I aorItJIHeHHero Ha uape,q6ara  e Aa cr,orBercrBa HaHopMarHBHHTe  aKToBe  or fioBrrcoKa  creneH, B KoHKperHr],r  cnyqaii  Ha pa:nopeg6ure
Ha  rrpoMeHeHn,  3axoH 3a aeroMo6aluure npeBo3u.  Cr,sAasaHe Ha ycnoBlr, 3a prrxr4psBaue Ha  [peAJraraHure  ycJryru H noB]t[raBaHe Ha
T’XHOTO  KAqCCTBO;  flo4o6preaue  Ha raHcnoprHara  cBlp3aHocr  na o6ursa Kagapua;  floao6prnaHe KaqecrBoro Ha xrrBor r,r B63MoxHocrt4 3a noJrecHo  rrpeABuxBaHel  flocrrlrane  Ha  rrorolrrMa  cnpaBea;ItIBocr [pu oflpeaenrHe H 3anra[laHe Ha ycnyfuTel  HaarpaxaaHe  I,r pa3BurM sa Aefinocrure  B ctorBercrB  e c tro  BI.lcoK]ITe Kplit epHH
14 Br,3MoxHocrlr, o6ycrorerur  or HoBr,rre ycnoBn,  H MoaepHo  o6opyanaue.

@unauconu  rr ApyrH cpeacrBa, ueo6xoaurru  3a npn,raraHero na uapeg6ara:Ounaucosure  u Apyru cpe,ucrBa  Heo6xo4uuu  3a nplrJlaraHero Ha HoBara  ypea6a  ce
cBexaar  Ao HyxHHTe  3a u3BT,prxBaHe  Ha aefisocrra  tto aBTompoBoro o6clyNeaue. KtuTrx c[aAar pa3xoAllre aa pa6orna 3arlJ:ara  u  ocHrypoBKr na pa6ornuqrz’re u
cJryxr4Terr4Te,  3aeru  lr3llgJro  c AefiHocrra Ha alTorapara,  aMopru3aul’In, pa3xoru 3aMarepuiur[. Br,HrIrHtI ycnyrl H Ap. Ilpu6nlr3t’trelHata crofisocr  Ha pa3xoAlrre 3a
aefinocrra ua asrorapa Kasapua  ca B nopralKa  na 30340rg. ua roauusa 6aaa.
Oqaxeauu  pe3ynrarrr:OqaKsaHuqra or  HacroruII,ITe [3MeHeHI,re H AofltJIHeHI{e  Ha Hapea6ara Ns 3:a
ONPCACN’HCTO  H AAMITHITCTPITPAHETO  HA MCCTHHTC  AAHIIIU. TAKCT l, UEHH HA YCNY|H  HA
Tepuroplrrra  Ha o6quna Kasapua  ca:  Yee:r qasaHe  ua Qlruaucoonre  rlocrlnJleulls  3a o6ul’IHara;  Br,scraHosrsaHe  Ha Ha[paBeHI{Te  pa3xoAI,I ga aeiiHocrra  ABTorapoBo  o6c.ryxraHe:  Ocurypreane  Ha rpaHcfioprHa  Bp63Ka c o6,racruur  ueHrtp.  CssaasaHe  Ha rloao6ptl ycnoBlrc 3a pa3BI’IrI’Ie Ha rypl’I3Ma  14 cou,liIJIHI’Ire ae uocru:  Ilolo6prnane ycnoBurra  Ha xI,IBor  I.I couuaJluure  KoMyHI{(auxH
Auann: 3a cborBercrBlre c npanoro  ua EC:flperuroxeHoro  Ir3MeHeHI{e  u aoIILJrHeHI,Ie  ua Hapeg6ara e u3rorBeHo  B ct orBercrBaecr,c 3arona 3a MecrHo  caMoynpaBJreHlre !I  MecrHa aAMIrHHcrpauus’  3axoNa  ra
HopMarLIBHt{Te  axroge.  3aroHa 3a MecrHtt aaHbult  I4 TaKcI’t 14.{aHluuoocurypurerHHgrpoltecy,ueH  xoaerc, Hapea6a  Nq33 or 3.11.1999r.  :]a o6uecrseH  ’rpaHcflopr  Hareprrroprirra  Ha Peny6lura  Br,rraptr. Karo He nport Bopeqrz  I’I e B clorBercrBlle  c
npaBoro aa Enponeficxnr  cr,rcs.METOA HA HEHOOEPA3YBAHE:
l]npl = (P[pA + PII): EIIpA K],aero:PIIpA e B pa3Mep  na 30340 rs./roaumHa 6araPII e r pa:mep sa 8"h  ttstrt 2427 stn.EtlpA e 25 6p./ 4HeeHo  u,ln 9125 6p./roauurHo



l{fltlpA=  (30340 + 2421):9125  = 3,60.nn.
I] ot HoSell  I oaHrreH alxoA  3a Aefinocrra  Ha aBlora Kana lla

Cpe,leH 6po xypcoee ua aen 25 x 365 asn = 9125 r.Tpca/roarrrrso

Cruacuo ,tlt.26, ut. I or 3HA u:pa6oraanero Ha [poeKT 3a HopMarI’IBeH aKr ce
r.r3BtpuBa  npll 3aqHTaHe npLIHIr rIHTe na o6ocHosaHocr. cra6u,rnoct  orxpllrocr  I’I
c’brJlacyBaHocr. Hopuara sa wr.26. at.2 or 3HA urpruuo Bt’3rara 3aabrxeHl{e Ha
cbcraBureJry  Ha npoeKTa  qa ro ny6:ruxyea  Ha I4urepuer  crpaHlr[ara  Ha cborBerHata
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I. Въведение

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия (Общинската

програма, Програмата) е разработена в изпълнение чл. 6д, ал. 1  и чл. 65б, т. 1

от Закона за защита при бедствия за изпълнение на целите на Националната

програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (НПНРБ) и във

връзка с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита

при бедствия. Програма е със срок на действие 5 години и обхваща периода

2021 – 2025 г.

Програмата е разработена съгласно Указания за разработването и

изпълнението на областни и общински програми за намаляване на риска от

бедствия на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския

съвет на Република България.

Общинската програма съдържа оперативни цели и дейности за

реализиране на оперативните цели, с които следва да бъдат постигнати

оперативните цели на Националната програма за намаляване на риска от

бедствия 2021-2025 г. и стратегическите цели на Националната стратегия за

намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г. (НСНРБ).

Основната цел на Общинската програма за намаляване на риска от

бедствия е постигане на устойчивост чрез намаляване на съществуващите

рискове от бедствия и недопускане създаването на нови рискове на

територията на общината, повишаване на готовността и способностите за

реагиране и бързото възстановяване след бедствия.

Програмата 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.

Настоящата програма взема предвид Общинския план за защита при

бедствия, приет от Общинския съвет – Каварна с Решение № 634 по протокол
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№ 54 от заседанието на 27.08.2019 г. Набелязаните дейностите са относими

към  идентифицираните с плана значими опасности и рискове. В Плана за

защита при бедствия е изложено описание на опасностите/рисковете с

характеристика на тяхната вероятност и последствия.

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. Годишните

планове за намаляване на риска от бедствия съдържат: оперативни цели,

дейности, бюджет, срок за реализация, очаквани резултати, индикатори за

изпълнение, отговорни институции. Годишните  доклади за състоянието на

защитата при бедствия съдържат информация за реализираните мерки и

идентифицираните предизвикателства.

Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия са общинския

бюджет, републиканския бюджет, фондовете на Европейския съюз и други

национални и международни организации.

Когато финансирането на дейностите по Програмата е за сметка на

общинския бюджет, финансовите средства се осигуряват в рамките на

бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, утвърден

от ЗДБ на РБ и от приходите от местни дейности.

 Допълнителните финансови средства се осигуряват, като допълващо

финансиране към одобрения бюджет на общината и/или към осигурени

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.



II. Оперативни цели и дейности за периода 2021- 2025 г.

Оперативна цел
(от НПНРБ)

Дейности за реализиране на
оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на
оперативните цели, определени на

общинско ниво

Отговорна
институция

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

1.1. Провеждане на разяснителни
кампании сред населението/
информационни дни/ обучения за
органите на изпълнителната
власт/ състезания/ конкурси,
свързани със защитата при
бедствия за деца.

1.1.1. Изготвяне на информация и
публикуване на интернет страницата
на общината с цел повишаване
информираността на населението за
поведение и действия при бедствия.

Общинска
администрация

1.1.2. Провеждане на информационно
-разяснителни кампании сред
населението в общината във връзка с
конкретни опасности и необходимите
защитни мерки чрез средствата за
масово осведомяване.

Общинска
администрация

1.1.3. Повишаване компетентността и
познанията за риска при бедствия на
органите за управление и
служителите от общинска
администрация  чрез провеждане на
обучения, срещи и др.

Общинска
администрация

1.1.4.Провеждане на общински
състезания, конкурси и др. за деца и
участие в областни и национални
конкурси и състезания за деца,
свързани с придобиване на знания и
умения за защита при бедствия.

Общинска
администрация

1.2. Организиране и участие на
съставните части на единната
спасителна система и на
населението в обучения,

1.2.1. Организиране и провеждане на
обучение за защита при бедствия на
работещите в обекти с дейност, която
представлява опасност за

Общинска
администрация
РСПБЗН
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Оперативна цел
(от НПНРБ)

Дейности за реализиране на
оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на
оперативните цели, определени на

общинско ниво

Отговорна
институция

тренировки и учения при
различни видове бедствия.

възникване и в сградите за
обществено ползване.

Обекти по чл. 35 и
чл. 36 от ЗЗБ

1.2.2. Организиране и провеждане на
тренировки по изпълнение на
аварийните планове на обекти и на
плановете за защита при бедствия на
пребиваващите.

Общинска
администрация
РСПБЗН
Обекти по чл. 35 и
чл. 36 от ЗЗБ

1.2.3. Организиране и провеждане на
обучение на съставните части
единната спасителна система за
действия при бедствия и извънредни
ситуации.

Общинска
администрация
РСПБЗН
Съставни части на
единната
спасителна система

1.2.4. Подготовка и провеждане на
тренировки и учения с участието на
съставните части на единната
спасителна система за реагиране и
координация при различните видове
бедствия.

Общинска
администрация
РСПБЗН
Съставни части на
единната
спасителна система

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

1.3.1.  Провеждане на форуми и
дискусии с директорите на училища
и детски градини за подобряване на
организацията на обучението за
реакция и поведение при бедствия в
системата на предучилищното и
училищното образование.

Общинска
администрация
РСПБЗН

1.3.2. Подпомагане провеждането на
инициативи в детските и учебните
заведения, свързани с дейности по
повишаване знанията на децата и

Общинска
администрация
РСПБЗН
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Оперативна цел
(от НПНРБ)

Дейности за реализиране на
оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на
оперативните цели, определени на

общинско ниво

Отговорна
институция

ученици за защита и самозащита при
бедствия.
1.3.3. Подпомагане провеждането на
тренировки за усвояване на
плановете за защита при бедствия на
пребиващите  в училищата.

Общинска
администрация
РСПБЗН

1.4. Изграждане и използване на
центрове за обучение на
населението за действия при
бедствия.

1.4.1. Участие в обучения в изграден
център за населението за действия
при бедствия, организирани чрез
РДПБЗН и ГДПБЗН.

Общинска
администрация

2. Изграждане на система
за измерване, съхраняване,
споделяне и предоставяне
на данни за загубите от
бедствия и информация за
последиците върху
икономиката, социалния
сектор, здравеопазването,
образованието, околната
среда и културното
наследство.

2.1. Разработване на национална
система за събиране на данни за
загуби от бедствия, която да
осигурява информирано вземане
на решения,  както и данни за
целите на докладването за
напредъка на България по
изпълнението на глобалните
цели от Рамката за намаляване на
риска от бедствия на Сендай.

2.1.1. Създаване на организация за
събиране на данни за щети и загуби
след бедствия, както и за
систематизиране, съхранение и
споделяне на информацията, след
въвеждане на националната система
за събиране на данни за загуби от
бедствия.

Общинска
администрация

2.1.2. Подаване на информация на
националната система за събиране на
данни за загуби от бедствия, след
въвеждането ѝ,  както и данни за
целите на докладване за напредъка на
България по изпълнение на
глобалните цели от Рамката за
намаляване на риска от бедствия от
Сендай.

Общинска
администрация

2.2. Разработване и поддържане
на национален риск регистър.

2.2.1.Подпомагане при необходимост
на Областния съвет за намаляване на
риска от бедствия и Съвета за

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия
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Оперативна цел
(от НПНРБ)

Дейности за реализиране на
оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на
оперативните цели, определени на
общинско ниво

Отговорна
институция

намаляване на риска от бедствия към
Министерския съвет при
разработването и поддържането на
националния риск регистър.

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

3.1. Засилване ролята на
платформите за намаляване на
риска от бедствия на национално,
областно и общинско ниво.

3.1.1.  Споделяне на информация с
юридически лица на територията на
общината, включително НПО, имащи
отношение към намаляването на
риска от бедствия чрез публикации
на  сайта на общината на документи
и информация, свързани с общинския
съвет за намаляване на риска от
бедствия.

Общинска
администрация

3.2. Провеждане на обучения за
повишаване на капацитета за
управление на риска от бедствия
на служителите от съответната
администрация, служби и други
оперативни структури за
изпълнение на дейности по
защита при бедствия.

3.2.1. Организиране на семинари и
обучения с цел преглед и запознаване
с измененията на законовата и
подзаконовата нормативна уредба,
свързана със защитата при бедствия.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия

3.2.2. Провеждане на обучения за
повишаване капацитета за
управление на риска от бедствия на
Общинския щаб за изпълнение на
плана за защита при бедствия и други
оперативни структури на
територията на общината за
изпълнение на дейностите по защита
при бедствия.

Общинска
администрация

3.3. Извършване на периодична
оценка на риска от бедствия и
оценка на способностите за

3.3.1. Извършване на оценка на риска
от бедствия и способностите за
управление на риска на територията

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия
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Оперативна цел
(от НПНРБ)

Дейности за реализиране на
оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на
оперативните цели, определени на

общинско ниво

Отговорна
институция

управление на риска. на общината след изготвяне на
годишния доклад за състоянието на
защитата при бедствия на
територията на общината.

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

3.4.1. Периодично извършване на
преглед  на нормативната уредба по
защитата при бедствия и при
необходимост изготвяне на
предложения за промени.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия

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

3.5.1. Сключване на предварителни
споразумения с ЮЛ, включени в
общинския план за защита при
бедствия, за осигуряване на
непрекъснатост на доставките на
основни стоки/услуги.

Общинска
администрация

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

3.6.1. Привличане за експерти от
частния сектор, НПО и
професионални организации на
територията на общината като
консултанти при оценка на риска от
бедствия и при провеждането на
тренировки и обучения.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия

4. Прилагане на единен и
цялостен подход към
управлението на риска от
бедствия на всички
административни нива.

4.1. Изготвяне, преразглеждане и
актуализиране на областни и
общински планове за защита при
бедствия и планове за
изпълнение на задачите,
произтичащи от Националния
план за защита при бедствия, в
съответствие с Указания за

4.1.1. При необходимост,
преразглеждане и актуализиране на
общинския план за защита при
бедствия в съответствие със
задачите, произтичащи от Областния
и Националния план за защита при
бедствия и Указанията за
разработване и готовността за

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия
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Оперативна цел
(от НПНРБ)

Дейности за реализиране на
оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на
оперативните цели, определени на

общинско ниво

Отговорна
институция

разработването и готовността за
изпълнението на планове за
защита при бедствия.

изпълнението на плановете за защита
при бедствия.

4.2. Разработване и актуализация
на областни и общински
програми за намаляване на риска
от бедствия и годишни планове
за изпълнението им.

4.2.1.Разработване и актуализация на
общинска програми за намаляване на
риска от бедствия.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия

4.3. Изготвяне и изпълнение на
годишни планове за
изпълнението на общинската
програма за намаляване на риска
от бедствия.

4.3.1. Изготвяне и изпълнение на
годишни планове за изпълнение на
общинската програма за намаляване
на риска от бедствия.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия

4.4. Изготвяне на годишни
доклади за състоянието на
защитата при бедствия на
национално, областно и
общинско ниво.

4.4.1. Изготвяне на годишни доклади
за състоянието на защитата при
бедствия на общинско ниво.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия

5.Повишаване
способностите на
институциите за
управление на риска от
бедствия.

5.1. Разработване и приемане на
Стратегия за развитие на
доброволните формирования за
защита при бедствия,
съответстваща на настоящите
добри международни практики и
насоки и ЗЗБ. Разработване на
план за действие/програма за
изпълнение на Стратегията с
ясно определени приоритети,
цели, задачи, отговорни органи,
срокове и източници на

5.1.1. Прилагане на Стратегията за
развитие на доброволните
формирования за защита при
бедствия на територията на общината
в съответствие на Закона за защита
при бедствия.

Общинска
администрация
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Оперативна цел
(от НПНРБ)

Дейности за реализиране на
оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на
оперативните цели, определени на

общинско ниво

Отговорна
институция

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

5.2.1. Развитие, при необходимост на
допълнителни способности на
общината за реагиране при различни
видове инциденти, аварии и бедствия
чрез по-пълноценно използване
местни сдружения по интереси и
НПО.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия

6. Изграждане на система
за провеждане на обучения,
тренировки и учения на
съставните части на
единната спасителна
система, включваща и
механизми за мониторинг и
оценка.

6.1. Повишаване осигуреността
със специализирана екипировка и
оборудване на изградените
способности за реагиране при
бедствия на България.

6.1.1. Повишаване осигуреността със
специализирана екипировка и
оборудване на съставните части на
Единната спасителна система на
територията на общината.

Съставни части на
Единната
спасителна система

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

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

7.1.1. Анализ на наличните системи
за мониторинг с цел
усъвършенстване на системата за
ранно предупреждение в общината.

Общинска
администрация

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

7.2.1. Прилагане на по-ефективна
система за ранно предупреждение на
населението и органите на местната
власт в общината.

Общинска
администрация

8.Ефективно
възстановяване след

8.1. Изграждане на система за
оценка на потребностите след

8.1.1. Прилагане  на системата за
оценка на потребностите след

Съвет за
намаляване на
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Оперативна цел
(от НПНРБ)

Дейности за реализиране на
оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на
оперативните цели, определени на

общинско ниво

Отговорна
институция

бедствия при задължително
спазване на принципа „да
изградим отново, но по-
добре“.

бедствия. бедствия в общината след
изграждането ѝ от Съвета за
намаляване на риска от бедствия към
Министерския съвет.

риска от бедствия

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

8.2.1. Прилагане на принципа „да
изградим отново, но по-добре“ при
планиране възстановяването след
бедствия.

Общинска
администрация

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

9.1. Включване на адекватни
мерки за намаляване на риска от
бедствия в интегрираните
териториални стратегии за
развитие на шестте региона за
планиране от ниво 2  и в
плановете за интегрирано
развитие на общините.

9.1.1. Включване в плана за
интегрирано развитие на общината
мерки за намаляване на риска от
бедствия.

Общинска
администрация
Общински съвет

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

9.2.1. Изготвяне на доклад на
общинско ниво с приоритетните
дейности за намаляване на риска от
бедствия, за които е необходимо
финансиране.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия

9.3. Изготвяне и изпълнение на
Национална програма за
превенция и ограничаване на
свлачищата на територията на
Република България, ерозията и
абразията по Дунавското и
Черноморското крайбрежие за
периода след 2020 г., която се
съобразява с въздействието на

9.3.1. Включване на мерки в
годишните планове за намаляване
риска от бедствия от Националната
програма за превенция и
ограничаване на свлачищата,  в
ерозията и абразията по Дунавското
и Черноморското крайбрежие.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия
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Оперативна цел
(от НПНРБ)

Дейности за реализиране на
оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на
оперативните цели, определени на

общинско ниво

Отговорна
институция

промените в климата.
9.4. Изготвяне и изпълнение на
планове за  управление на
риска от наводнения (ПУРН)
2021-2027 г., които вземат
предвид въздействието на
промените в климата.

9.4.1. Включване на мерки в
годишните планове за намаляване
риска от бедствия от Плана за
управление на риска от наводнения  в
Черноморски район за басейново
управление на водите за периода
2022-2027 г.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия

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

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

10.1.1. Участие на общината в фонд
„Общинска солидарност“ и други
инструменти за взаимно подпомагане
на общините в Република България.

Общинска
администрация
Общински съвет

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

10.2.1.Приемане от Общинския съвет
за намаляване на риска от бедствия
механизъм за мониторинг на
разходваните финансови средства
при превенция, реагиране,
възстановяване и подпомагане.

Съвет за
намаляване на
риска от бедствия

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

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

11.1.1. Актуализиране на списъка с
доставчици на основни стоки/услуги
в общинския план за защита при
бедствия.

Общинска
администрация

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

11.2.1. Изграждане, поддържане и
укрепване, реконструкция и
модернизация на системи, обекти,
инфраструктура, съоръжения и др. -
общинска собственост, с цел
намаляване на риска от бедствия,
включително оборудване за

Общинска
администрация
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Оперативна цел
(от НПНРБ)

Дейности за реализиране на
оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на
оперативните цели, определени на

общинско ниво

Отговорна
институция

наблюдение и оперативно
управление.

наблюдение и оперативно
управление.

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

11.3.1. Прилагане на подход за
извършване на публични и частни
инвестиции, отчитащи риска от
бедствия.

Общинска
администрация
Общински съвет

11.4. Повишаване на дела на
финансовите средства на
национално, областно и
общинско ниво за изпълнение на
дейности за намаляване на риска
от бедствия.

11.4.1. Планиране на финансови
средства в общинския бюджет за
разходи, свързани с дейностите за
изпълнение на програмата.

Общинска
администрация
Общински съвет

11.4.2.  Изготвяне на искания до
МКВП към МС за допълващо
финансиране на превантивни
дейности и дейности по подготовка
за реагиране, неотложни аварийно-
възстановителни работи при
бедствия, предоставяне на
възстановителна помощ,
обезщетяване на физически и
юридически лица за реално
причинени им вреди при или по
повод извършването на нормативно
установени действия за защита при
бедствия на населените места.

Общинска
администрация

Приета с Решение № 316 по протокол № 32 от заседанието на Общинския съвет на 03.08.2021 г.
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