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Програмата за намаляване риска от бедствия е разработена от
Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия и е съгласувана от
Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Разград на основание
чл. 6д, ал. 3 от ЗЗБ, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията
на чл. 6д, ал. 2. от ЗЗБ.
Програмата за намаляване на риска от бедствия на община Завет за
периода 2021-2025 година е приета на заседание на общинския съвет с
решение № ………. от ………..
Настоящата програма може да се измени или отмени по
предложение на Кмета на Общината, като се спазват установените
процедури.

I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ
Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена в
изпълнение на чл. 6д, ал.1 и чл. 65б. т. 1. от Закона за защита при бедствия за
изпълнение на целите на Областната програма за намаляване на риска от
бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени в общинския
план за защита при бедствия.
С програмата се определят превантивните дейности за ефективна
реакция по намаляване на идентифицираните съществени рискове от
бедствия и недопускане възникване на нови такива чрез реализация на
приоритетни инвестиции в областите на ефективно планиране и управление,
аналитични оценки на риска и изпълнение на обекти, изискващи мерки за
намаляване на риска от бедствия.

II. ОЧАКВАНИЯ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА
ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ.
Успехът от реализирането на програмата зависи от компетентността и
капацитета на съответните органи на изпълнителната власт, които посредством
общинския съвет за намаляване риска от бедствия, да развиват и поддържат
местно установени процеси и цели за развитие, които включват и политиките за
намаляване риска от бедствия и адаптиране към промените в климата. Това
изисква познания за промяната на рисковете, изготвяне на нови оценки и сценарии
за реализиране на даден риск, включително отчитайки каскадните ефекти, както и
вземане на решения и преразглеждане на правната рамка в сътрудничество с
участници особено тези изложени на риск.
Ползите от ефективното осъществяване на Общинската програма биха се изразили
в:
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Намален риск и уязвимост

По-бързо възстановяване

По-малко финансови загуби

Подобрени и надеждни градска
инфраструктура и услуги
III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА
ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ.

- Подход адресиращ всички опасности;
- Вземане предвид нововъзникващи рискове, в резултат на развитие на
територията и промените в климата;
- Ангажираност от страна на Областния и Общинския съвет за
намаляване риска от бедствия;
- Ангажиране на обществото в процесите по намаляване риска от
бедствия;
За реализиране на горепосочените принципи е необходимо
изграждането и на нужния капацитет за справяне. Това са способностите на
хора, организации и системи, използвайки наличните ресурси и умения да
управляват неблагоприятни условия, риск или бедствия.
IV. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
Настоящата програма е пряко обвързана със заложените оперативни
цели и дейности в Областната програма за намаляване риска от бедствия
2021-2025г. (ОПНРБ):
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.
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.
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3. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и
частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на
непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги.
4. Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска
от бедствия на всички административни нива
5. Повишаване способностите на институциите за управление на риска
от бедствия
6. Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и
учения на съставните части на ЕСС, включваща и механизми за мониторинг
и оценка.
7. Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно
предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез
използване на съвременните технологии.
8. Ефективно възстановяване след бедствия след задължително
спазване на принципа „да изградим отново, но по- добре.
9. Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между
отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия.
10. Подобряване разбирането и адекватното оценяване на
въздействието на бедствията върху публичните финанси.
11. Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез
иновативни решения, за намаляване риска от бедствия и недопускане
възникването на нови рискове.

VI.ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ.
На база идентифицираните опасности от природни явления, човешка
дейност, промишлени и други ситуации с потенциален риск за бедствие, за
изпълнение на оперативните цели на областната програма за намаляване на
риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете определени с
общинския план за защита при бедствия, се предвиждат следните дейности:
ОПЕРАТИВНА
ЦЕЛ
(от НПНРБ)

1.1. Въвеждане на
система за
повишаване на
обществената
осведоменост и
изграждане на
познания за риска
от бедствия в
компетентните
органи, частния
сектор,
доброволните

ДЕЙНОСТИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ОПЕРАТИВНИТЕ
ЦЕЛИ НА
ОБЛАСТНО НИВО
1.1.1.1. Провеждане на
разяснителна кампания
сред населението чрез
СМИ.

ДЕЙНОСТИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ОПЕРАТИВНИТЕ
ЦЕЛИ НА
ОБЩИНСКО НИВО
1.1.1.1. Провеждане на
разяснителна кампания
сред населението чрез
СМИ.

1.1.1.2. Обучение на
служителите на ОА и
органите на
изпълнителната власт за
повишаване
компетентността и
познанията за риска при

1.1.1.2. Обучение на
служителите на
общинската
администрация и
органите на местната
власт за повишаване
компетентността и

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАСИРАНЕ

Органи на
местната власт,
МВР (РДПБЗНРазград, РУПКубрат), МОН
(РУО – Разград),
БЧК.

Бюджет на
органите на
местната власт.
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ 2021 2027 г.
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формирования и
населението и
споделяне на
опит, извлечени
поуки,
реализирани
добри практики,
тренировки и
обучения.

бедствия

познанията за риска
при бедствия

1.1.1.3. Провеждане на
тематични конкурси за
деца и ученици свързани
със защитата при
бедствия.

1.1.1.3. Провеждане на
тематични конкурси за
деца и ученици
свързани със защитата
при бедствия.

1.1.2.1. Провеждане на
обучение на съставните
части на ЕСС за
реагиране и координация
при различните видове
бедствия.

1.1.2.1. Провеждане на
обучение на съставните
части на ЕСС за
реагиране и
координация при
различните видове
бедствия.

1.1.2.2. Провеждане на
учения със съставните
части на ЕСС.

1.1.2.2. Провеждане на
учения със съставните
части на ЕСС.

1.1.2.3.Организиране
участие на населението и
НПО при обучения и
тренировки на частите на
ЕСС за реагиране при
бедствия.

1.1.2.3.Организиране
участие на населението
и НПО при обучения и
тренировки на частите
на ЕСС за реагиране
при бедствия.

1.1.3.1. Публикуване в
СМИ и сайта на
Областна администрация
на изготвените в
Областния план за защита
при бедствия,
приложения от риска при
видовете бедствия и
разясняване на
въздействието им върху
територията и
населението.
1.1.4.1. Организиране на
конференция с участието
на заинтересованите
научни среди, висши
училища и институции
имащи отношение към
управлението на риска
при бедствия с цел
повишаване капацитета
на институцията за
информирано вземане на

Органи на
местната власт,
МВР (РУПКубрат и
УПБЗН-Завет),
МОН (РУО –
Разград), БЧК,
съставните части
на ЕСС,
ФСМП-Кубрат

Бюджет на
органите на
местната власт.

1.1.3.1. Публикуване в
СМИ и на сайта на
общината, изготвените
в Общинския план за
защита при бедствия,
приложения за риска
при видовете бедствия
и разясняване на
въздействието им
върху територията и
населението.

Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация

1.1.4.1. Организиране
на конференция с
участието на
заинтересованите
научни среди, училища
и институции имащи
отношение към
управлението на риска
при бедствия с цел
повишаване на
капацитета им за

Кмет, Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация
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1.2. 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. Интегриране
на намаляването
на риска от
бедствия в
публичния и

решения.

информирано вземане
на решения.

1.1.5.1. Съвместно с РД
БПЗН, разработване или
прилагане на готови
обучителни програми по
видовете бедствия
съответно за ниво,
предучилищно, училищно
и за ВУЗ, включващи
превенция, готовност,
реагиране и
възстановяване.
1.1.5.2. Прилагане на
механизми за
систематизирано
провеждане на обучение
за защита при бедствия в
системата на
образованието.
1.1.5.3. Прилагане на
въведени механизми за
систематизирано
провеждане на обучение
за защита при бедствия на
органите на
изпълнителната власт,
другите държавни органи
и населението.
1.2.1.1. Прилагане на
националната система за
събиране на данни.

1.1.5.1. Съвместно с
РДПБЗН и БЧК,
разработване или
прилагане на готови
обучителни програми
по видовете бедствия
съответно за
предучилищно и
училищно ниво,
включващи превенция,
готовност, реагиране и
възстановяване.
1.1.5.2. Прилагане на
механизми за
систематизирано
провеждане на
обучение за защита при
бедствия в системата
на образованието.
1.1.5.3. Прилагане на
въведени механизми за
систематизирано
провеждане на
обучение за защита при
бедствия на органите
на местната власт,
другите общински
органи и населението.
1.2.1.1. Прилагане на
националната система
за събиране на данни.

1.2.2.1. Прилагане на
националния риск
регистър.

1.2.2.1. Прилагане на
националния риск
регистър.

1.2.3.1. Прилагане на
националната методика за
оценка на причинените
щети от бедствия и загуби
.

1.2.3.1. Прилагане на
националната методика
за оценка на
причинените щети от
бедствия и загуби .

2.1.1.1. Прилагане на
платформите за
намаляване риска от
бедствия на областно
ниво.

2.1.1.1. Прилагане на
платформите за
намаляване риска от
бедствия на общинско
ниво.

Общинска
администрация,
РДПБЗН –
Разград, БЧК

Бюджет на
Общинска
администрация
Бюджет на МОН
Оперативна
програма за наука
и образование 2021
– 2027 г.

Общинска
администрация,,
РУО –Разград,

Бюджет на
Общинска
администрация
Бюджет на МОН

Общинска
администрация

Бюджет на
общинска
администрация.

Общинска
администрация,
съставни части
на ЕСС

Бюджет на
Общинска
администрация

Общински съвет
за намаляване на
риска от
бедствия,
Общински щаб

Бюджет на
Общинска
администрация
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частния сектор, с
цел повишаване
на устойчивостта
и осигуряване на
непрекъснатост
на доставките на
основни
стоки/услуги.

за изпълнение на
общинския план
за защита при
бедствия
Бюджет на
Общинска
администрация

2.1.2.1. Организиране
провеждането на
обучение на частите от
ЕСС за повишаване
капацитета за управление
риска от бедствия.

2.1.2.1. Организиране
провеждането на
обучение на частите от
ЕСС за повишаване
капацитета за
управление риска от
бедствия.

Общинска
администрация,
съставни части
на ЕСС

2.1.3.1. Ежегодно
Областния съвет за
намаляване риска от
бедствия да изготвя
оценка на риска от
бедствия след
анализиране на годишния
доклад.

2.1.3.1. Ежегодно
Общинския съвет за
намаляване риска от
бедствия да изготвя
оценка на риска от
бедствия след
анализиране на
годишния доклад.

Общинска
администрация,
Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

Бюджет на
Общинска
администрация

2.1.3.2. Областния съвет
за намаляване риска от
бедствия, ежегодно да
дава оценка на
способността за
управление на риска,
включително и за целите
на докладване по линия
на Механизма за защита
на Съюза.

2.1.3.2. Общинския
съвет за намаляване
риска от бедствия,
ежегодно да дава
оценка на способността
за управление на риска,
включително и за
целите на докладване
по линия на Механизма
за защита на Съюза.

Общинска
администрация,
Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

Бюджет на
Общинска
администрация

2.1.4.1. Ежегодно
Областния съвет за
намаляване риска от
бедствия да извършва
анализ на нормативната
уредба и при
необходимост да
предложи промени в
нормативната уредба.

2.1.4.1. Ежегодно
Общинския съвет за
намаляване риска от
бедствия да извършва
анализ на нормативната
уредба и при
необходимост да
предложи промени.

Общинска
администрация,
Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

Бюджет на
Общинска
администрация

2.1.5.1. Въвеждане на
система за осигуряване
непрекъснатост на
доставките на
стоки/услуги.

2.1.5.1. Въвеждане на
система за осигуряване
непрекъснатост на
доставките на
стоки/услуги.

Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация

2.1.6.1. Привличане за
участие на експерти от
частния, професионалния
и научния сектор на
заседания на Областния
съвет за намаляване риска
от бедствия, като

2.1.6.1. Привличане за
участие на експерти от
частния,
професионалния и
научния сектор на
заседания на
Общинския съвет за

Общинска
администрация,
Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

Бюджет на
Общинска
администрация
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консултанти за
разработване на годишния
план за намаляване риска
от бедствия.

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

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

2.2.1.1. Изготвяне,
преразглеждане и
актуализация на
областния план за защита
при бедствия.
Съгласуване с частите на
ЕСС.

намаляване риска от
бедствия, като
консултанти за
разработване на
годишния план за
намаляване риска от
бедствия.
2.2.1.1. Преразглеждане
и актуализация на
Общинския план за
защита при бедствия.
Съгласуване с частите
на ЕСС.

Общинска
администрация,
Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

2.2.2.2. Изготвяне на
годишен План за
изпълнение задачите от
областната програма за
намаляване риска от
бедствия.

2.2.2.2. Изготвяне на
годишни Планове за
изпълнение задачите от
Общинската програма
за намаляване риска от
бедствия.

2.2.2.3. Изготвяне на
годишни доклади за
състоянието на защитата
при бедствия на областно
ниво, след запознаване с
годишните общински
доклади

2.2.2.3. Изготвяне на
годишни доклади за
състоянието на
защитата при бедствия
на Общинско ниво.

2.3.1.1. Прилагане на
областно ниво на
стратегията за развитие на
доброволните
формирования за защита
при бедствия, в
съответствие с
практиките и насоките в
Закона за защита при
бедствия

2.3.1.1. Прилагане на
Общинско ниво на
стратегията за развитие
на доброволните
формирования за
защита при бедствия, в
съответствие с
практиките и насоките
в Закона за защита при
бедствия.

Общински съвет
за намаляване
риска от

2.3.1.2. Прилагане на
плана за действие с
определените приоритети,
цели, задачи, отговорни
органи, срокове и
източници на
финансиране

2.3.1.2. Прилагане на
плана с определените
приоритети, цели,
задачи, отговорни
органи, срокове и
източници на
финансиране.

Органи на
местната власт,
РДПБЗН, БЧКРазград
Общинска
администрация,

2.3.2.1. Прилагане на
механизъм и процедури за
тестване на
технологичната среда,
предназначена за
взаимодействия при

2.3.2.1. Прилагане на
механизъм и процедури
за тестване на
технологичната среда,
предназначена за
взаимодействия при

Общинска
администрация,
Органи на
местната власт

Общинска
администрация,
Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия
Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия,
Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация

бедствия,
Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация,
Бюджет на
местната власт.
Средства от
оперативните
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2.4. Изграждане
на система за
провеждане на
обучения,
тренировки и
учения на
съставните части
на ЕСС,
включваща и
механизми за
мониторинг и
оценка.

бедствия

бедствия

програми за
периода 2021-2027
г.

2.4.1.1. Прилагане на
механизми за извършване
на оценка и анализ на
предприетите действия
непосредствено преди, по
време и след бедствия

2.4.1.1. Прилагане на
механизми за
извършване на оценка
и анализ на
предприетите действия
непосредствено преди,
по време и след
бедствия

Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

Бюджет на
Общинска
администрация

2.4.2.1. Изпълнение на
националната програма за
обучения, тренировки и
учения на съставните
части на ЕСС.

2.4.2.1. Изпълнение на
националната програма
за обучения,
тренировки и учения на
съставните части на
ЕСС.

Общинска
администрация и
съставни части
на ЕСС

Бюджет на
органите на
местната власт

2.4.3.1. Прилагане на
въведения механизъм за
мониторинг и оценка на
проведените обучения,
тренировки и учения на
частите на ЕСС.

2.4.3.1. Прилагане на
въведения механизъм
за мониторинг и оценка
на проведените
обучения, тренировки и
учения на частите на
ЕСС.
2.5.1.1. Прилагане на
наличните системи за
мониторинг и
изготвени прогнози за
усъвършенстване на
системите за ранно
предупреждение.

Общинска
администрация и
съставни части
на ЕСС

Бюджет на
органите на
местната власт

Общинска
администрация,
съставни части
на ЕСС

Бюджет на
местната власт.
Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
Министерски
съвет.

Бюджет на
местната власт.
Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
Министерски
съвет.
Бюджет на
органите на
местната власт

2.5. Изграждане,
поддържане и
разширяване на
системата за
ранно
предупреждение
на населението и
органите на
изпълнителната
власт чрез
използване на
съвременните
технологии.

2.5.1.1. Прилагане на
наличните системи за
мониторинг и изготвени
прогнози за
усъвършенстване на
системите за ранно
предупреждение.

2.5.2.1. Прилагане на поефективна система за
ранно предупреждение на
населението и органите на
изпълнителната власт.

2.5.2.1. Прилагане на
по-ефективна система
за ранно
предупреждение на
населението и органите
на местната власт.

Органи на
местната власт

2.6. Ефективно
възстановяване
след бедствия
след
задължително
спазване на
принципа „да
изградим отново
но по- добре.

2.6.1.1. Прилагане на
система за оценка на
потребностите след
бедствия на областно
ниво.

2.6.1.1. Прилагане на
система за оценка на
потребностите след
бедствия на Общинско
ниво.

Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

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

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

Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

Бюджет на
органите на
местната власт
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бедствия.

бедствия.

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

3.1.1.1. Използване в
годишния план за
намаляване риска от
бедствия на мерките
според стратегията за
развитие на региона за
планиране от ниво 2.

3.1.1.1. Използване в
годишния план за
намаляване риска от
бедствия на мерките от
стратегията за развитие
на региона за
планиране от ниво 2.

органи на
местната власт,
Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

Бюджет на
органите на
местната власт

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

3.1.2.1. Изготвяне на
доклади с
приоритетните
дейности за намаляване
риска от бедствия, за
които е необходимо
финансиране през
следващата календарна
година.

Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

Бюджет на
Общинска
администрация

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

4.1.1.1. Използване на
СМИ с цел стимулиране
на застраховането и други
механизми за
трансфериране на риска
сред населението и
частния сектор с цел побързо възстановяване
след бедствия.

4.1.1.1. Използване на
СМИ с цел
стимулиране на
застраховането и други
механизми за
трансфериране на
риска сред населението
и частния сектор с цел
по-бързо
възстановяване след
бедствия.

Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация

4.1.2.1. Разясняване чрез
СМИ за възможностите за
осигуряване на базата на
публично-частно
партньорство на ниско
лихвени кредите на
населението в риск от или
засегнато от бедствие.

4.1.2.1. Разясняване
чрез СМИ за
възможностите за
осигуряване на базата
на публично-частно
партньорство на ниско
лихвени кредити на
населението в риск от
или засегнато от
бедствие.

Общинска
администрация

Бюджет на
Общинска
администрация

4.2.1.1. Актуализиране на
списъка с фирми
доставчици на основни
стоки/услуги в Областния
план за защита при
бедствия.

4.2.1.1. Актуализиране
на списъка с фирми
доставчици на основни
стоки/услуги в
Общинския план за
защита при бедствия.

Органи на
местната власт

Бюджет на
Общинска
администрация

4.2.2.1. Поддържане и

4.2.2.1. Поддържане и

Кмет, Общинска

Бюджет на

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

укрепване на обектите
включени в списъка
„Критична
инфраструктура“.

укрепване на обектите
включени в списъка
„Критична
инфраструктура“.

администрация

местната власт.
Оперативна
програма за околна
среда 2021 – 2027
г.

4.2.2.2. Използване на
информацията от
Междуведомствената
комисия „Обследване на
критична
инфраструктура“ и
Междуведомствената
комисия за „Обследване
на язовири, стени и
съоръжения, реки и
речни легла“ при
възможност за използване
на оборудване за
наблюдение и оперативно
управление.

4.2.2.2. Използване на
информацията от
Междуведомствената
комисия „Обследване
на критична
инфраструктура“ и
Междуведомствената
комисия за
„Обследване на
язовири, стени и
съоръжения, реки и
речни легла.

Общински съвет
за намаляване
риска от
бедствия

Бюджет на
местната власт,

4.2.3.1. Прилагане на
областно ниво на подход
за извършване на
публични и частни
инвестиции, отчитащи
риска от бедствия.

4.2.3.1. Прилагане на
Общинско ниво на
подход за извършване
на публични и частни
инвестиции, отчитащи
риска от бедствия.

Общинска
администрация

Бюджет на
местната власт,
Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
Министерски
съвет.
Програма за
развитие на
регионите 20212027 г.
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VII.ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането на дейностите за изпълнение на оперативните
цели на програмата се извършва, съгласно Финансовата бюджетна рамка с
източници на финансиране:
общински бюджет;
републикански бюджет;
структурни фондове на ЕС;
други национални и международни организации.
VIII. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
За проследяване на напредъка и оценка изпълнението на поставените
цели е необходимо, още в етапа на подготовка за изпълнение на
Общинската програма за намаляване риска от бедствия в общината за
периода 2021 – 2025 г., да се разработи система за наблюдение и контрол.
Системата ще осигурява надеждна информация за текущото състояние,
която ще бъде основа за последващи анализи и оценки. Системата
определя:
 набор от показатели;
 периодичност на събираната информация;
 периодичност на изготвяне на съответните доклади;
 разпределение на отговорностите, задачите и пълномощията.
Част от показателите, които могат да бъдат проследени включват:
брой проведени разяснителни кампании, брой проведени обучения, брой
участници в тях и др.
Целевите стойности на показателите трябва да бъдат съобразени със
спецификите на община Завет.
IX. ПЛАНИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ
РЕЗУЛТАТИ
Общинската програма за намаляване риска от бедствия за периода
2021 – 2025 г. представлява дългосрочна рамка за управление риска от
бедствия в община Завет, очертаваща в обобщен вид насоките за действие.
Въз основа на този дългосрочен стратегически документ ще бъдат
разработени ежегодни планове с конкретните мерки и дейности, за
изпълнение в краткосрочен план. Тези годишни планове за изпълнение на
Общинската програма ще съдържат конкретни мерки, дейности, срокове и
отговорни страни за реализирането им. Годишните планове се разработват
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всяка година от определен от Кмета на Общината работен екип, включващ
компетентни експерти от общинския съвет за намаляване риска от бедствия
в община Завет и се приемат на заседание на Съвета до края на месец
януари.
Годишният доклад за петата година на Програмата следва да отчете
изпълнените мерки през целия период на действието й. Въз основа на
оценката на постигнатите резултати, ще се разработи нова програма за
намаляване риска от бедствия в община Завет за следващ период.
Изготвили: „Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на
община Завет за периода 2021-2025 г.“
Общински съвет за намаляване риска от бедствия в община Завет:
Институция

Име на ръководител

Подпис
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