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Основание за разработване:
Общинската програма за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на чл.6, буква „А“ от Закона за защита при
бедствия.

I.

Цел и направления за намаляване на риска от бедствия.
ЦЕЛ:
Оценка, анализ и начини за предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятните последици за здравето и живота на

хората, опазване на държавната, общинската и частна собственост и околната среда следствие на природни и/или причинени от
човешка дейност бедствия.
Направления за реализиране на мероприятията за намаляване риска от бедствия:
1. Прилагане на политика за иницииране и провеждане на мероприятия за развитие капацитета на ръководния състав и
служителите от администрацията за идентифициране и оценка рисковете от бедствия, застрашаващи живота и здравето на
населението.
2. Оценка, анализ и мониторинг на рисковете от възможните бедствия. Изграждане и поддържане на системи за мониторинг,
ранно предупреждение и оповестяване при бедствия.
3. Планиране и реализиране на мерки за намаляване и управление на рисковите фактори и повишаване на готовността за
реагиране и възстановяване при бедствия.
4. Обучение за реагиране при бедствия.

II.

Природни и причинени от човешка дейност опасности които могат да предизвикат бедствия. Опасност от

промишлени и аварии при превоз на опасни вещества, материали и отпадъци. Мероприятия за намаляване риска от
бедствия.
1. Основни природни и причинени от човешка дейност опасности:
Идентифициране на опасностите, които могат да предизвикат проява на бедствия е продължителен процес, насочен към
съобразяване не само с проявили се и съществуващите в момента, но и към развитието им във времето. Необходимо и особено

важно е да се отчита историческото развитие на опасностите, тъй като инциденти, които са се случили, или са били избегнати,
могат да допринесат за анализиране на историческата повторяемост на някои бедствия – природни или причинени от човешка
дейност.
През последното десетилетие Република България бе засегната от голям брой и с висок интензитет бедствия, което поставя
страната ни в териториите, характеризиращи се с висок риск в тази сфера.
Територията на Република България и в частност на Община Ново село е изложена на следните видове опасности:
- Сеизмична опасност;
- Опасност от наводнения;
- Опасност от замърсяване след ядрена или радиационна авария;
- Опасност от полски и горски пожари;
- Опасност от неблагоприятни метеорологични явления /силен вятър, градушка, обилни снеговалежи, снежни бури, натрупване на
снежни преспи, заледяване и екстремни температури/
- Опасност от биологично заразяване /развитие на епизоотични пандемии и други епидемии, не разпространявани чрез животни/;
- Опасност от промишлени аварии и аварии при превоз на опасни вещества, материали и отпадъци;
Сеизмична опасност:
Сеизмичните въздействия се характеризират със своята непредвидимост, особено по отношение на времето, поради което
при проявата им се причиняват големи по размер негативни последици – жертви и пострадали сред населението, значителни
материални щети и др.
От сеизмологична гледна точка България е разположена в Алпо-Хималайския сеизмичен пояс. Територията на Република
България е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като „втори ранг земетръсно-опасни участъци” по
Земята.
Въпросът за същинското прогнозиране - едновременното определяне на силата, мястото и времето на земетресението все
още няма еднозначно решение в световен мащаб. Сеизмичната опасност не може да бъде контролирана, но сеизмичният риск може

да бъде управляван и намален. Намаляването на сеизмичния риск се осъществява преди всичко чрез подобряване на
устройственото планиране и инженерно-техническото проектиране, изграждането и експлоатацията на строежите.
Община Ново село не попада в най-опасните сеизмични зони в България, но въпреки това в района има образувани
свлачища резултата най-вероятно от речна абразия, поради близото разположение до река Дунав. Те са природни явления, при
което се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. Причините за
възникването на свлачища са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони.
С оглед на действащо финансиране Община Ново село работи по укрепване на района със свлачище, което се намира в
непосредствена близост до републиканска пътна мрежа.
Свлачищните процеси нямат внезапен характер и е възможно да бъдат регулирани с технически средства. Във времето те
имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на свлачището може да се стигне до възникване на бедствена
ситуация.
Опасност от наводнения
В последните години наводненията в целия свят са често проявяващи се бедствия. Те причиняват огромни щети, тъй като
засягат урбанизирани територии, продуктивни земеделски земи и горски масиви и не рядко са свързани с човешки жертви. В
съответствие с научната класификация за този вид опасности и съгласно Закона за водите, наводненията могат да бъдат природни
и техногенни.
Природни наводнения:
• наводнения от речни разливи - разрушаване на язовирни стени, диги или други хидротехнически съоръжения, стеснени и с
намалена проводимост, затлачени речни русла, дерета и канали.
В района на Община Ново село няма опасност от разрушаване или разкъсване на язовирни стени. Опасност представляват
речните различи по коритото на река Дунав, които пролетния сезон, в резултат на проливни дъждове и обилното снеготопене в
цяла Европа води до неминуемото покачване на речното ниво на реката.

• поройни наводнения - наводнение, предизвикано от падане на обилни, поройни валежи - над 30 л/ м2 или при интензивно
топене на снеговете и препълване на канализационната мрежа за повърхностни води;
Техногенни наводнения:
• наводнения от аварии и неправилно управление на хидротехнически съоръжения;
• наводнения, причинени от преднамерени действия.
От опита на проявилите се през последните години наводнения на територията на Община Ново село се установява, че
прилаганите досега дейности за намаляване на риска от възникването на наводнения са недостатъчни и често прилагани след
събитията. Това се обуславя от невъзможността за цялостно предвиждане и отчитане на възможните причини и реакцията за
недопускането им. От това следва да се премине към политика на цялостно управление на риска от наводнения в условията на
„съвместно съществуване" с тях.
Такъв комплексен подход следва да разглежда всички аспекти за управление на риска, като се съсредоточава върху
предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и да
отчита теренните характеристики на община Ново село. Климатичните промени водят до крайности по отношение наличието на
вода.

Опасност от полски и горски пожари
Горските и полските са една от основните опасности за състава, структурата и функционирането на екосистемите.
Климатичните промени през последното десетилетие и човешката небрежност доведоха до повишаване на честотата на възникване
на пожари и размера на засегнатите от тях територии. Антропогенния характер на над 90% от пожарите налага категоризирането
на горите в близост до урбанизирани територии като високорискови. В настоящия момент такива са около три четвърти от горите в
България. При трайни засушавания и средно дневни високи температури, при нарушаване на противопожарните правила,
следствие нехайство на граждани и гости на общината, могат да възникнат големи и сложни горски пожари, достигащи границите
на бедствие. Не са редки случаите на полски пожари предизвикани от земеделски стопани при палене на стърнища и от пастири и
граждани, при изгаряне на сухи тревни площи и растителни отпадъци при почистване на дворове и вилни зони. Това изисква

провеждане на своевременно ефективни, спасителни и гасителни мероприятия за защита на живота и здравето на населението,
опазване на горите и околната среда.
Опасност от неблагоприятни метеорологични явления като засушаване, силни ветрове и смерч, обилни
снеговалежи, снежни бури, заледяване и екстремни температури.
Засушаването е следствие от намаляването на валежите за дълъг период от време. Често редица метеорологични елементи
като високи температури, силни ветрове и ниска относителна влажност се проявяват съвместно със засушаването, което прави това
явление много силно изразено. Установената негативна тенденция в многогодишните изменения на валежите за много райони на
България показва, че съществува вероятност за проява на засушавания в страната. Това налага да се изследва и анализира риска от
суша и да се разработят и прилагат мерки за неговото намаляване и възможно отстраняване.
Силните ветрове не са често явление за страната. Средногодишният брой на дни със силен (ураганен) вятър е между 5 и 20
дни. Ураганният вятър, надхвърлящ значително ветровото натоварване при оразмеряването на сгради и обекти, е рядко явление, но
въпреки това се случва. Силните ветрове на територията на общината могат да доведат до прекъсване на електроснабдяването
следствие на късане на въздушните далекопроводи, пречупване на клони и дървета, нарушения на инфраструктурата и са заплаха
за живота, здравето и имуществото на хората.
Снежните виелици и заледявания са често явление за територията на Община Ново село, с оглед на географското и
разположение. Те са характерни за месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. Снежните
бури и заледявания водят до нарушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова
ситуация живота на много хора. Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места и да причинят
блокиране на транспорта, прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването, затруднения в медицинското осигуряване и
снабдяването с хранителни продукти на населението. Ниските температури са причина за заледяване платната на надлезите, на
електропроводи и други открити комуникационни линии.
Към природните бедствия могат да се отнесат и екстремните температури. От една страна това са аномално ниски
температури в зимния период - студове, от друга - аномално високи температури през лятото - горещини. Освен, че затрудняват

ежедневната дейност на човека, екстремните горещини причиняват различни аварии и кризисни ситуации. Екстремните ниски
температури и горещини могат да вземат и човешки жертви.
Опасност от ядрени или радиационни аварии
Въпреки строгите мерки за сигурност при работата на различните видове ядрени реактори и наличието на автоматизирани
системи за управление, контрол и защита, практиката по експлоатацията им показва, че е възможно възникването на ситуации,
които са съпроводени с аварийно изпускане на радиоактивни вещества в околната среда. Радиоактивно замърсяване би могло да се
получи, както при аварийна ситуация в АЕЦ "Козлодуй", съпроводена с изпускане в околната среда на радионуклеиди, така и при
трансгранично радиоактивно замърсяване, вследствие на ядрена или радиационна авария в други страни, а също и при инциденти с
транспортни средства (автомобили, ж.п. вагони, плавателни средства и самолети), превозващи радиоактивни материали.
Опасност от биологично заразяване
Съществуващите условия в структурата на селското стопанство и преминаващи товари през територията на Община Ново
село, влошената епизоотична и епифитотична обстановка, търговията, вносът и износът с живи животни, продукти от животински
и растителен произход са условия за възникване на огнища на биологично заразяване. Границите на биологичното огнище се
определят от специализирани противоепидемични и противоепизоотични формирования на компетентните ветеринарни власти,
които в дадени условия действат синхронизирано, а тези на поразените растения се определят от фитосанитарните инспектори в
Българска агенция по безопасност на храните. Опасност съществува от масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер,
нашествия на вредители и други подобни, причинени от природни сили.
Опасност от градушки
Като атмосферно явление градушките причиняват чувствителни загуби на аграрното производство и едновременно с това
нанасят големи материални щети на сградния фонд и на стопанските постройки, а нерядко водят и до човешки жертви. Най-опасни
са градовите щормове, при които щетите, нанесени на селскостопанските култури на полето, възлизат от 50 до 100%.

Градобитията, в техните екстремни проявления като отделни или серия от щормове и като акумулирани в един сезон събития имат
бедствен характер и могат да повлияят съществено на икономическите резултати от селското стопанство и от там и на
националната икономика.
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