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Общинските планове за защита при бедствия и аварии се базират и изпълняват целите 

на областните планове, както и на Националните планове за защита от бедствия и 

аварии и Националната програма за намаляване на риска от бедствия и аварии. Плановете 

за защита при бедствия се разработват спрямо спецификите на територията, за която 

се отнасят. Задължителните компонентни планове са за земетресения, наводнения и 

ядрени и радиационни аварии.  

 

I.10.3.1. Видове планове 

В Столична община (СО) действат План за защита при бедствия и аварии, разделен на 3 

части: Земетресения, Наводнение и Ядрени или радиационни аварии (изготвени 2018 г.). 

Общинските планове определят профила на всички рискове на територията на 

общината, за която се отнасят, както и контактната им територия, създаването на 

план за превенция на риска или програма за намаляване на риска, определяне на 

готовността на отговорните институции за действия при настъпване на бедствието 

или аварията чрез координирани дейности, реагиране на институциите спрямо тяхната 

компетенция и възстановяване на критичната инфраструктура и подпомагане и защита 

на населението. Във връзка с това плановете предвиждат и мониторинг и оценка на база 

на извършените дейности. 

 

Всеки от плановете има своя специфика: 

● Всички планове за защита при бедствия са насочени към служителите на Столична 

община, районните администрации, службите за спешно реагиране, министерства 

и ведомства за изпълнение на задачите по превенция и преодоляване на 

последствията при бедствия, аварии и кризи. С разработването на стандартни 

оперативни процедури се цели бърза и точна реакция на силите и средствата на 

различните министерства и ведомства.  

● Планът за действие при наводнения има за цел да се организира взаимодействието 

между СО и другите институции с цел навременна съвместна работа и взимане на 

мерки при превенция, настъпване на бедствие или необходимост от дейности за 

намаляване на последствията от настъпване на бедствието. 

● Планът за действие при земетресения има за цел да се извърши подготовка за 

предотвратяване на смъртните случаи и нараняванията , намаляване на щетите 

на сгради, инвентар и оборудване, опазване на околната среда и обществото, 

ускоряване на възобновяването на нормалните дейности. 

● Планът за действие при ядрени и радиационни аварии има за цел да определи 

организационните, локализационните, защитните, радиационно-хигиенните, 

лечебно-профилактичните и други мероприятия по защитата на населението, 

материалните и културните ценности, храните, водите, животните, 

селскостопанската продукция и околната среда. 

 

В трите плана са описани ясно и точно задачите за изпълнение от служителите на СО, 

както и тези на други институции, назначени за отговорни за защита при бедствия. 

Плановете са интегрирани с областните политики и националните стратегии, имащи 

отношение към намаляване риска при бедствия. 

 

В общинските планове липсва подробното разглеждане на възможните бедствия – 

горски и полски пожари, промишлени аварии, снегонавявания, обледяване и свлачища, 

както и терористични актове. Те са разгледани в плановете на отделни районни 

администрации, но всички такива планове са за предишен програмен период и имат нужда 

от обновяване. При тях отговорните органи са същите като при общинските планове. 

По Закона за защита при бедствия тези планове са определени като пожелателни или за 

разработване при преценка на местната администрация и отговорни органи. 

 

Обхватът на плановете е както територията на СО, така и места извън нея, които 

могат да окажат въздействие върху нормалното протичане на ежедневния живот в 

общината и контактните ѝ територии. За зони с висок риск от бедствие се прави План 

за управление на риска (ПУР), като действията се съсредоточават върху 

предотвратяването, защитата и подготвеността, както и оценката на минали 

бедствия. При последното се анализира вероятността за бъдещо повторение на тези 

бедствия и евентуалните им последствия. Целта е да се определят местата, където 

биха могли да се очакват бъдещи бедствия и аварии с неблагоприятни последици. Във 

връзка с това, в плана голямо значение имат инфраструктурното развитие и 

климатичните промени. В СО действа План за управление на риска от наводнение, който е 

изработен на ниво Дунавски регион. В момента на разработване на ПИРО се разработва 

План за управление на риска от наводнение за Столична община. 

 

Общинските планове за защита при бедствия и аварии са определили т.нар. кризисни 

центрове - предимно училища и детски градини. 
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I.10.3.2. Сътрудничество 

При риск от бедствие се въвличат агенции, звена, институти и експлоатационни 

дружества, които се занимават с управлението на ресурси, изучаване на състояние на 

средата и мониторинг на природните ресурси и/или изградени системи. Според 

плановете за действия при бедствия и аварии и други извънредни ситуации се назначава 

Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В зависимост от мащаба 

на бедствието се назначава щаб на общинско, регионално или национално ниво. При 

бедствие с мащаб на територията на община и контактния ареал се назначава Щаб под 

ръководството на Кмета на СО. Службите, които биват назначени в Щаба са: Дирекция 
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„Аварийна помощ и превенция“, СДПБЗН-МВР, представител на СДВР и други 

специализирани служби и звена в зависимост от характера на бедствието. 

 

В плановете е направено подборно описание кои институции кога биват назначени, 

какви са отговорностите им и с кого си взаимодействат. Същото важи по отношение 

на разпределяне на задачите и дейностите, в зависимост от мащаба на бедствието или 

аварията. 

 

I.10.3.3. Рискови зони за ядрени и радиационни аварии 

Няма набелязани рискови зони на територията на СО. В плана са отбелязани, с 

конкретика, само АЕЦ ,,Козлодуй‘‘ или АЕЦ ,,Черна вода‘‘ в Румъния. Други рискови дейности, 

на които плана набляга, са превоза на радиоактивни материали или отпадъци. Към 

момента не се събират системно данни за това къде биха били превозвани подобни 

материали и отпадъци, което, на този етап, прави невъзможно отбелязването на пътя 

на рисковия превоз. Анализът показва, че липсват количествени данни от мониторинга 

на предприятия, които работят с опасни материали. Изводът от това е, че е нужно да 

бъде въведен по-стриктен контрол за мониторинг на предприятия, които работят с 

радиоактивни материали. Необходимо е да бъде въведена практика за цялостно 

картиране на радиоактивни материали или отпадъци, тъй като авария може да настъпи 

не само при работа с опасни материали, а и при тяхното пренасяне.  

 

I.10.3.4. Риск от ефект от климатичните промени 

В анализите за разработване на Плана за действие за устойчива енергия и климат за 

периода 2021 – 2030 г. (ПДУЕК) на СО е направена оценка на уязвимостта и риска от 

климатичните промени. В резултат на тази оценка са идентифицирани няколко 

специфични за територията на СО климатични опасности в допълнение на 

общовалидните за страната. Свързаните с климата събития като наводнения, бури, 

горещи вълни, снеговалежи и суши представляват близо деветдесет процента от 

всички големи бедствия. Очаква се изменението на климата да увеличи честота и 

интензивността на свързани с метеорологичните условия заплахи, тъй като 

наличните сценарии за изменение на климата в България предвиждат тенденция на 

увеличаване на честотата на екстремните събития и бедствия, което се потвърждава 

от все по-често срещаните интензивни валежи, топли и студени вълни, наводнения и 

суши, ураганни ветрове, горски пожари и свлачища. Това от своя страна има 

съществено въздействие върху икономическото и социално развитие, нормалното 

функциониране на градската инфраструктура, разпространението на заболявания. 

Намаляването на степента на излагане и уязвимостта на хората от свързани с 

метеорологичните условия заплахи е от значение както за адаптацията към 

изменението на климата, така и за намаляването на риска от бедствия. В тази връзка 

СО следва да прецени необходимостта от допълнителна оценка на риска от бедствия, 

различни от наводнения, земетресения и ядрени и радиационни аварии (засушаване, 

екстремни горещини, бури) и да допълни действащия План за защита при бедствия и 

аварии с нови части.Рисковете за СО от климатичните промени са разгледани в част 

B.9.8.-Климатични промени. 

 

I.10.3.5. Зони в риск от наводнения 

Според Плана за защита при бедствия на СО – Част Наводнения, при по-продължителни и 

проливни валежи на големи участъци от територията на СО, както и при бързо 

снеготопене могат да възникнат наводнения в населените места по поречията на 

реките в северната част на Столична община. По данни на Басейнова  дирекция, реките в 

най-голям риск от преливане са Искър, Стари Искър, Елешница, Макоцевска, Владайска, 

Суходолска, Какач, Блато, Костинбродска и Сливнишка. Други уязвими места са тези, при 

които инженерно е стеснен габаритът на коритото на река за сметка на преминаване на 

тръбопроводи. Пример за подобно място е река Перловска по продължението на бул. 

“Евлоги и Хр. Георгиеви” в участъка между ул. “Шипка” и бул. “Мадрид”. Това е проблем, 

който различните дирекции в СО трябва да комуникират и да се възложи качествен 

мониторинг на всички инженерно-инфраструктурни мерки на територията на корита на 

водни течения в СО и съседните територии. Други проблемни зони са булеварди, улици и 

подлези, където канализационната система не може да поеме водите. Наличието на все 

повече и по-обилни валежи води до невъзможност на канализацията да поеме големия 

дебит дъждовна вода. Причина за това до голяма степен е и големият дял запечатани 

почви в градската среда и непропускливостта на почвите в Софийската котловина.  

 

Значителни наводнения на територията на София могат да настъпят при излизане на 

реките от коритата им, скъсване на диги, преливане, частично или пълно разрушаване на 

стените на язовирите, хвостохранилищата и сгуроотвала, при което ще бъдат залети 

урбанизираните територии в районите Панчарево, Искър, Подуяне, Кремиковци, Надежда, 

Сердика, Нови Искър, Младост и Слатина, Витоша, Връбница, Овча Купел. Наводнения 

могат да настъпят и при евентуално образуване на „висока вълна“ от оттока по 

деретата в отделните райони на Столична община. В плана липсват данни кои са 

конкретните територии от районите, описани с най-голям риск от заливане, но те 

могат да бъдат видени на картата в приложение. 

 

Времето за пристигане на водите от река Искър до застрашените райони е 

приблизително от 15 до 360 минути, което силно ограничава времето за провеждане на 

мероприятията по защита на населението, животните, материалните и културни 
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ценности. За разлика от други природни феномени (свлачища) или причините за някои 

наводнения (приливни вълни, лоши метеорологични условия), рискът от наводнение от 

покачващите се нива на водата е по-лесно проследим, тъй като приливните вълни често 

не са с голяма скорост и могат да бъдат наблюдавани, дори да не е имало категорични 

данни за наводнение.            

 

Състоянието на зелената система е качествено важен елемент при управлението на 

откритите водни течения. Тя спомага за укрепване на речни корита с противоерозионна 

и противосвлачищна функция (за зоните с естествени корита на откритите водни  

течения) и равномерно разпределяне на водните количества, във влажни зони, при 

проливни и непредвидими дъждове. Състоянието на зелената система влияе пряко и на 

проводимостта на речните корита поради риска от падане на клони и дървета в 

коритата на реките. Дирекция „Околна среда“ изготвя годишни планове за почистване на 

речните корита.  

 

В общинската Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура (2017-2025) са 

идентифицирани необходимите дейности по укрепване на речните корита. Проектите 

за корекция на речни корита и ремонт на речни участъци са на обща стойност над 65 000 

000 лв., но поради липса на финансиране към момента са реализирани незначителна част 

от тях.  

 

Ролята на канализацията в такива ситуации е разгледана в част B.5.2.-Канализационната 

мрежа и пречистването на отпадъчните води 

 

Последното наводнение (януари 2021 г.) на територията на Столична община настъпи в 
следствие на обилни валежи. Наводнението се случи в северната част на общината, по 
продължението на реките Искър, Блато и Крива, на територии, определени като рискови 
от Басейнова дирекция “Дунавски регион” и Плана за рискове от бедствия. Екипът на 
Софияплан организира картирането на залетите територии и сравни данните с 
картата с рискови зони на БДДР (Басейнова дирекция “Дунавски регион”). Сравнението 
потвърждава прогнозите на БДДР на териториите, които са в риск от наводнение, но и 
ги разширява. Данните показват, че има наводнени територии, които до сега не са 
влизали в зоните в риск. Землищата, които биват наводнени, са тези на селата Житен, 
Мировяне, квартал Требич и град Нови Искър (кварталите Кумарица и Сеславци). Общата 
наводнена територия е 19 150 ха, от които 12 305 ха са извън предварително 
определените рискови зони (виж приложение – карта 02_Анализ на рискови зони от БД и 
заснето наводнение). Залети са над 60% повече територии, отколкото са били 
очакванията в общинския План за защита при рискове от бедствия и аварии - част 
Наводнения. 
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Снимки: Заснемане на наводнението от 18.01.21 г. в СО (Източник: MYX Robotics) 

Наводнените територии попадат в различни устройствени зони по ОУП, сред които: 
● Жилищна зона за малкоетажно застрояване (Жм), 

● Зона за градски паркове и градини (Зп), 

● Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване (Оз), 

● Зона за обществено обслужване (ОО), 

● Зона за малки и средни предприятия (Пмс), 

● Зона за спорт и атракции (Са), 

● Смесена многофункционална зона 2 (СМФ2), 

● Терени за гробищни паркове ( Тгп), 

● Различни земеделски зони 

● И терени за транспортна и инженерна инфраструктура. 

 

Това ни дава яснота за планираното предназначение на териториите, които могат да 
бъдат застрашени от наводнение. Това ще ни е полезно при планирането на повече 
превантивни мерки за предотвратяване на настъпването на бедствия и ще послужи за 
преосмислянето на границите на устройствените зони в ОУП. (виж приложение – карта 
03_Устройствени зони по ОУП в зони на заливане). 
 

Териториите, които са залети, биват предимно земеделски (180 ха), но има и значителна 
част урбанизирани (7 ха) и малко територии на транспорта, които обаче са значително 
важни за мобилността в района (виж приложение – карта 04_2_Вид територии в зони на 
заливане). 
 
Описаните в заснемането територии не са единствените в риск от наводнение. В 
исторически план подобни наводнения са се случвали и в землището на Челопечене и 
редица тесни участъци от коритата на реките в град София.  
 
Данните от наводнението от януари 2021 г., заедно с тези от историческата справка 
за наводнения, случили се на територията на СО, показват, че действията на 
Столичната община са аварийни (своевременно реагиране при настъпване на бедствие 
или аварийно отводняване на наводнените територии) и краткосрочни (планово 
поддържане на проводимостта на речните корита в критични участъци). Липсват 
дългосрочни мерки за превенция на настъпването на бедствието. Дългосрочните мерки 
за превенция от наводнения трябва да бъдат комплексни – устройствени, 
административни, инженерни и експлоатационни. 
 

I.10.3.6. Зони в риск от земетресения 

София попада в район, застрашен от сеизмична активност. По данни за сеизмичността 

на България, страната е на второ място в скалата на потенциалния риск от 

земетресение. Гъстотата на населението и наличието на голям процент обекти с 

национално значение (административни сгради и културно-исторически ценности) са 

фактори, които допълнително завишават изискванията за сеизмичното строителство 

и противосеизмични планове. Към момента Столична община е един от районите в 

страната с най-високи изисквания по отношение на т.нар. сеизмично строителство и 

противопожарни системи за сигурност. 

 

СО е изготвила вероятностна оценка на очаквани въздействия вследствие на 

земетресения с период на повторяемост от 1 000 г. Изготвена е и детайлна оценка на 

последствията от силно земетресение за район Триадица. Според Плана при 

земетресение в СО ще се създаде тежка обстановка в гъсто застроената централна 

градска част и в кварталите със старо и несъобразено с антисеизмичните изисквания 

строителство. Планът също така определя като рискови и големите жилищни 

комплекси. Същевременно по-скорошно проучване определя ЕПЖС и ЕПК, които 

представляват основната част от сградния фонд в жилищните комплекси, като 

достатъчно устойчиви. За повече информация виж B.4.2.-Жилищата в общината. 

Недостатък на вероятностната оценка на СО е, че насочва мерките единствено към 

новото строителство, но не засяга сграден фонд от периода преди 1987 г., който обаче 

е в най-голям риск и съставлява по-голямата част от сградите в СО. 
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I.10.3.7. Критична инфраструктура 

Плановете за защита при бедствия и аварии отчитат риска от нарушаване на 

целостта на критичната инфраструктура при настъпване на бедствие. Те разделят 

критичната инфраструктура по сектори както следва: 

● Енергетика с електроснабдяване, нефт, газ и топлинна енергия; 

● Транспорт с автомобилния транспорт и пътната инфраструктура, железопътния 

транспорт, въздушния транспорт и летищата; 

● Информационни технологии с електронните съобщителни мрежи и 

информационната и комуникационна инфраструктура; 

● Пощенски и куриерски услуги; 

● Околна среда с околната среда, водите, водоснабдяването и канализацията; 

● Земеделие и храни със земеделието, храните, горите и ловните стопанства; 

● Защита на здравето с медицинската и болничната помощ и лекарствените 

средства; 

● Спортни обекти и съоръжения; 

● Образование, наука и технологии; 

● Природни ресурси; 

● Военни ресурси; 

● Културни ценности; 

 

Според плановете, сред тях с най-висок приоритет са електроснабдяването и 

транспортната инфраструктура (основните пътища). Това е инфраструктурата, 

която приоритетно трябва да бъде възстановена при настъпване на бедствие или 

авария. Други жизнено важни критични инфраструктури са водоснабдяването, 

болниците и болничната помощ. 

 

България има разработена Предупредителна информационна мрежа за критичната 

инфраструктура, която цели да улесни изпълнението на Европейската програма за 

защита на критичната инфраструктура. Въпреки това, в плановете липсва модел за 

поддържане на критичната инфраструктура в изправен вид. Липсва също така планиране 

за подсигуряване на алтернативна критична инфраструктура при проблеми с основната 

такава по отношение на електроснабдяването, основната пътна мрежа, 

водоснабдяването и ВиК мрежата, както и болниците и болничната помощ. Акцентът на 

плановете в момента пада върху възстановяване на определена мрежа или 

инфраструктура, ако тя бъде засегната от бедствие или авария. Същевременно обаче 

трябва да бъде обърнато внимание върху дългосрочното планиране на алтернативни 

системи и/или дублиращи такива, които да подпомогнат дейността по намаляване на 

последствията от настъпилите бедствия. Необходимо е това да се реализира на 

общинско ниво чрез план или програма, за да се отчетат всички специфики на 

територията. 

 

I.10.3.8. Сфери на подобрение 

● Създаване и поддръжка на система за ефективен контрол на състоянието и 

техническата безопасност на язовирите в СО, както и на всички открити водни 

течения и инженерни съоръжения в СО. 

● Допълване на списъка с бедствия съобразно специфичните бедствия за СО. 

● Поддръжка на критичната инфраструктура и планиране на алтернативни системи 

и/или дублиращи такива. 

● Определяне на план за действие за намаляване на ефекта от силно земетресение 

върху сградите, построени преди 1987 г.  

 

I.10.3.9. SWOT анализ 

Силни страни 

● Добра планова организация за разпределяне на дейности и отговорности измежду 

институциите за намаляване на риска и за реакция при настъпване на бедствия или 

аварии.  

● Проследяване на всички рискови компоненти на територията на СО и на съседни 

територии – направен анализ и исторически преглед на събития.  

● Изградена единна спасителна система и създаден координационен център 112 за 

цяла България.  

● Направени са планове за защита от всички бедствия и аварии, които са 

задължителни по Закона за защита при бедствия.  

● Налични са стратегии на различните териториални нива, които регламентират 

задълженията на отговорните институции и общината при риск или при 

настъпване на бедствие.  

● Описани и разпределени отговорностите и длъжностите на различните 

институции и отговорните в тях лица, в зависимост от профила и мащаба на 

бедствието или аварията  

● Изготвен план за управление на речните басейни  

● Изготвен план за управление на риска от наводнения в Дунавския район (от 2012 г.), 

в който се включват мерки за намаляване на риска от наводнения в целия район. Това 

включва Столична община.  

● Предвидени са инженерни и организационни мерки за предотвратяване на бедствия.  

● Предвидени мерки за предотвратяване на наводнение като: ремонти дейности по 

коритата на реките, които преминават през гъсто урбанизирана среда, 
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предвиждане за реализиране на канализационна мрежа в южни квартали и населени 

места, в които има голям поток от население и други.  

● На общинско ниво - Дирекция “Аварийна помощ и превенция” отговарят директно 

към Кмета на Столична община, а не към заместник-кметовете.  

● Идентифицираните рискове по отношение на климатичните промени са: 

екстремна топлина, интензивни валежи и бури. 

 

Слаби страни 

● Невъзможност да се оцени капацитета за справяне с бедствия и аварии.  

● Липса на лесно достъпни графични материали – схеми, карти и териториални 

анализи с детайлна информация на рисковите зони (на няколко места има препратки 

към тях, но не са директно приложени в документите и към момента не са открити 

в сайтовете на отговорните институции).  

● Липса на анализи за риска от ядрени и радиоактивни аварии за територията на 

общината и прякото влияние и опасност за населението поради 

непредвидимостта на характера на дейност за всички предприятия и 

непредвидимостта от настъпване на аварии от такъв характер (всички неща, 

които са свързани с човешка дейност и пряко влияние). 

● Липса на подробен анализ на риска и защита при бедствия като: горски и полски 

пожари, промишлени аварии, снегонавявания, обледяване и свлачища, както и 

терористични актове на ниво Столична община. Част от тях са разгледани в 

плановете на отделни административни райони.  

● Липса на достатъчно детайлно зониране и кумулативно отчитане на различните 

видове риск за територията на общината. (Описаните зони в риск от наводнение 

или земетресение са много общи, често за цял квартал или дори административен 

район. Пример - описано е, че район “Триадица” попада в най-голям риск от 

земетресение, но не е посочена методологията за подобно разделяне на 

административен район, особено при наличието на разломни зони в цяла Столична 

община). 

● Липса на анализ на потенциалните последствия от наличието на активни разломи 

със средна опасност на територията на общината.  

● Липса на тълкуване на сумарната геоложка опасност в общината, както и 

проследими инженерни мерки в посока на намаляване на риска (налични са 

организационни такива).  

● Плановете за управление на риска от земетресения се изготвят за 

административни райони, вместо общо за Столична община и за рисковите зони 

като цяло, което може да доведе до планиране на различни и несинхронизирани мерки 

по превенция и възстановяване от последствията от настъпило бедствие или 

авария. Водещ следва да е рискът, а не административното деление. 

● Действията на Столична община са аварийни (своевременно реагиране при 

настъпване на бедствие или аварийно отводняване на наводнените територии) и 

краткосрочни (планово поддържане на проводимостта на речните корита в 

критични участъци). Липсват дългосрочни мерки за превенция от настъпване на 

бедствието наводнение.  

 

Възможности 

● Технологични и технически възможности за съвместено картиране на зоните на 

риск, което би позволило разработването на териториално относими 

синхронизирани и допълващи се мерки за превенция и смекчаване на евентуалните 

неблагоприятни последствия. В закона за защита при бедствия са описани всички 

възможни групи рискове. 

● Възможност да се синхронизира работата между институциите.  

● Антропогенният фактор, който влияе на степента на риск от бедствие или 

авария, може да бъде обследван и да се предвидят мерки за намаляване на 

въздействието (смекчаване на ефекта от антропогенно влияние, за да се намали 

риска от бедствие).  

● Необходимите инженерни мероприятия могат да бъдат в синхрон с всички 

стратегически планови документи  и финансирането да бъде осигурено чрез 

приоритизация на проблемните зони.  

● Възможност за обвързване на отделните системи в града и общината, чието 

състояние има качествено влияние върху състоянието на геоложката основа и 

откритите водни течения (и съответно това влияе на нивото на рисковете).  

● Състоянието на зелената система е качествено важен елемент при управлението 

на откритите водни течения. Тя спомага за укрепване на речни корита с 

противоерозионна и противосвлачищна функция (за зоните с естествени корита 

на откритите водни  течения) и равномерно разпределяне на водните количества, 

във влажни зони, при проливни и непредвидими дъждове.  

● Към момента изискванията за антисеизмично строителство са налице. Възможно е 

да се засили мониторингът и обследването на строителство, което ще доведе до 

намаляване на човешките и икономическите загуби. Това включва правилното 

организиране и управление на завишените изисквания при строителство в 

зависимост от зоните на риск, гъстота на населението и концентрацията на 

обектите от национален интерес.  
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● Възможност за детайлен анализ на потенциалните рискови зони и планирането на 

града и общината с приоритет на рисковите зони, с цел да се намали рискът и 

потенциалните последствия.  

● Финансиране през различни оперативни програми, но с цел  единен и синхронизиран 

ефект за територията на СО. 

 

Заплахи 

● Риск от невъзможност за организация/координация между отговорните 

институции и местната власт. Отговорните институции зависят от профила на 

бедствието или аварията.  

● Риск от намален капацитет на звената, които се занимават с анализ и постоянно 

следене на метеорологичните и геоложки процеси, което  би повишило 

непредвидимостта на настъпване на бедствия и аварии.  

● Рискът за настъпване на бедствия не може да се обезпечи напълно от провеждане 

на инженерни и организационни мероприятия, а само последствията да бъдат 

смекчени.   

● Ненавременно реализиране на установените необходими инженерни мерки - 

изграждане на колектори за дъждовна вода, доизграждане на канализационната 

мрежа и пр.  

● Липса на действия по обследване на зелената система.  

● Неподдържане на коритата на реките.  

● Проведените инженерни мероприятия по коригираните корита на реките да 

влошат екологичното състояние на реките. 

● Да се подцени или преоразмери прекомерно възможният дебит вода при проливни 

дъждове и приливни вълни.  

● Да не се направи детайлен анализ на риска от свлачища и срутища.  

● Да не се обследва риска от набъбване на строителни почви в общината.  

● Да не се проследява достатъчно стриктно сеизмичното строителство, особено в 

зони на активни разломи (строителен надзор).  

● Да не се задълбочат изследванията в посока сеизмичност и да не се детайлизират 

зоните и степените на риск в тази посока. 

● Липса на активна комуникация и публичност на данните от анализа и мониторинга 

по различни рискови фактори със заинтересованите институции и жители на 

общината. Да не се отчете достатъчно детайлно риска от екстремна топлина, 

бури и проливни валежи при планирането на мерки във връзка с намаляването на 

риска от настъпване на природно бедствие. В плана за оценка на риска от 

климатични промени е констатирано, че тези 3 риска биха засегнали най-много 

хора. 

● СО да не успее своевременно да приложи мерки за ограничаване на щетите, 

предизвикани от наводнения.  

● СО да не успее да подсигури отговорни лица и/или институция, които да се грижат 

за дългосрочното планиране и превенцията от настъпване на бедствия.  

 

 

 


