УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка
с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община Кубрат
УВЕДОМЯВА:
Изготвена e Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за
периода 2021-2025г.
На основание чл.26, ал.4 от ЗНА: Предложения и становища могат да бъдат
депозирани в деловодството на Общински съвет-Кубрат или на е-mail:
office@obskubrat.bg до 30-дни от датата на публикуване 16.04.2021г. в сайта на Община
Кубрат и сайта на Общински съвет-Кубрат.
Мотиви за приемане на програма за намаляване на риска от бедствия на Община
Кубрат за периода 2021-2025г.

1. Причини, които налагат приемането на програмата:
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.
2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата:
- Настоящата програма е пряко обвързана със заложените оперативни цели и
дейности в Областната програма за намаляване риска от бедствия 2021-2025г.
(ОПНРБ):
- 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.
- 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.
- 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.
- Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия
на всички административни нива
- Повишаване способностите на институциите за управление на риска от бедствия
- Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на
съставните части на ЕСС, включваща и механизми за мониторинг и оценка.
- Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение
на населението и органите на изпълнителната власт чрез използване на
съвременните технологии.

-

Ефективно възстановяване след бедствия след задължително спазване на
принципа „да изградим отново но по- добре.
Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори
по отношение на намаляването на риска от бедствия.
Подобряване разбирането и адекватното оценяване на въздействието на
бедствията върху публичните финанси.
Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни
решения, за намаляване риска от бедствия и недопускане възникването на нови
рискове.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на програмата:
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.
4. Очаквани резултати от прилагането на програмата:
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:
- Намален риск и уязвимост;
- По - бързо възстановяване;
- По - малко финансови загуби;
- Подобрени и надеждни градска инфраструктура и услуги.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Програмата за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 20212025г. не противоречи на норми с по-висока степен и на европейското законодателство.

