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 ИСТОРИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЛАНА 

 

Екземпляр 

№ 
Организация/структура Представител Подпис 

1 
   

2 
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 ИСТОРИЯ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ПЛАНА 

Промените в плана да се извършват от секретаря на Общинския съвет за намаляване на 

риска от бедствия в община Летница при необходимост и по предложения на представителите 

на съответните структури на ЕСС, на които е предоставен екземпляр от плана. За отразяването 

на направени промени във всичките екземпляри на ПЗБ, определеното длъжностно лице от 

съответната структура на ЕСС извършила промяната, размножава страниците с промени заедно 

с таблицата "История на промените" и ги изпраща на секретаря на Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия и точките за контакт на останалите структури на ЕСС, които 

подменят съответните страници в техните екземпляри от плана. 

 

ИСТОРИЯ НА ПРОМЕНИТЕ: 

Промяна 

№ 
Дата Променена част, страница/и 

Дата на 

изпращане 

От кого е 

изпратена 
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РАЗДЕЛ I 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Раздел Въведение включва, целите и задачите на плана, заедно с обстоятелствата и 

профила на региона. В този раздел са посочени и връзките с предишни и последващи планове. 

Планът за защита при бедствия на община Летница, разработен от СНРБ, е 

стратегически документ, който очертава визията и целите и как ще бъдат постигнати от СНРБ. 

Планът цели подобряване на устойчивостта на общината към всички предвидими извънредни 

събития чрез активното участие на общностите и ефективната интеграция на службите с 

функции към ЕСС. 

1. ЦЕЛ  

 Целите определят общите критерии, по които ще се измерва и планира управлението 

на бедствия и извънредни ситуации в областта на защитата на населението. Целите за 

намаляване на риска от бедствия са пряко свързани с националните цели за намаляване на 

риска от бедствия и са: 

 Да координира усилията за намаляване на рисковете, породени от опасности, 

които застрашават живота, благосъстоянието, инфраструктурата, икономическата структура и 

екологичните системи, които подкрепят, начин на живот на община Летница; 

 Да популяризира останалите рискове, пред които са изправени жителите и 

посетителите на община Летница, за да бъдат по-добре подготвени за рисковете от известните 

опасности. 

 Да повиши ефикасността и ефективността на всички служби и на общността в 

община Летница в отговор на спешни случаи чрез интегрирани и координирани усилия. 

 Да подобри процеса на възстановяване след събитие, за да се върне към нормален 

живот като възможно най-бързо с минимални загуби и смущения 

 Да установи взаимоотношения и добри практики, които осигуряват социални 

услуги, които се предоставят на всички членове на засегнатите общности по координиран и 

ефективен начин. 

              Задачи на ПЗБ 

 Да се определят опасностите и рисковете от бедствия; 

 Да се определят мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия; 

 Да се определят мерките за защита на населението; 

 Да се посочи разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за 

изпълнение на предвидените мерки; 

 Да се определят средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите 

по изпълнение на предвидените мерки; 

 Да се определи начина на взаимодействие между съставните части на единната 

спасителна система; 

 Да се посочи реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на единната спасителна система и населението при 

опасност или възникване на бедствия; 

 Да се определят мерките за възстановяване. 

 

2. ГЕОГРАФСКИ РАЙОН, КОЙТО ОБХВАЩА ПЗБ 

 Община Летница се намира в Северна България, в административните граници на 

област Ловеч – в най-североизточната част на област Ловеч. С площта си от 177,719 km2 е най-

малката сред 8-те общините на областта, което съставлява 4,3% от територията на областта. 

Границите ѝ са следните:  

 на запад – община Ловеч; 

 на северозапад – община Пордим, област Плевен; 

 на североизток – община Левски, област Плевен; 

 на югоизток – община Сухиндол, област Велико Търново; 

 на юг – община Севлиево от област Габрово. 

 Общината се състои от град Летница и селата Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Граничи с общините Левски, Ловеч, Пордим, Севлиево и Сухиндол.  

 

Карта 1 – географска карта с оперативните граници на ПЗБ на община Летница   

 

 
 

 

3. АУДИТОРИЯ, ЗА КОЯТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ПЛАНА 
Съветът за намаляване на риска от бедствия отговоря за нуждите на две основни целеви 

групи: 

- Членовете на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, общинския щаб за изпълнение 

на ПЗБ и местните структури и части на ЕСС, които имат отговорности и задължения по 

изпълнението на ПЗБ; 

- Населението на община Летница - за информиране и запознаване с опасностите и рисковете, 

които застрашават общностите. 
 

4. ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЗБ И ДРУГИТЕ ПЛАНИРАЩИ ДОКУМЕНТИ, 

КАСАЕЩИ ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия определя цели за 

намаляване на риска от бедствия. Националният план за намаляване на риска от бедствия 

посочва организацията  за намаляване на риска от бедствия за управление на национално ниво 

на опасностите и рисковете. Той също така очертава координация за намаляване на риска от 

бедствия на национално равнище при извънредна ситуация и осигурява основата за местните  

съвети за намаляване на риска от бедствия при планиране за национално реагиране при 

извънредни ситуации организации. 

Местните власти, в партньорство с техните общности и местните представители на ЕСС  

и др. организации за реагиране, разработват механизми и процедури за управление при спешни 

случаи. Тези процедури са в съответствие с плана за защита на бедствия на община Летница.  
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ВРЪЗКА МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНА ЗАЩИТА ПРИ 

БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 

  

ЦЕЛИ НА ПЛАНА  ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 

 Да координира усилията за намаляване на 

рисковете, породени от опасности, които 

застрашават живота, благосъстоянието, 

инфраструктурата, икономическата структура 

и екологичните системи, които подкрепят, 

начин на живот на община Летница; 

Постигане на устойчивост на обществото при 

бедствия; 

 Да популяризира останалите рискове, пред 

които са изправени жителите и посетителите 

на община Летница, за да бъдат по-добре 

подготвени за рисковете от известните 

опасности. 

Постигане на съгласуваност при провеждане на 

политиките за устойчиво развитие, адаптиране 

към промените в климата и намаляване на риска 

от бедствия; 

 Да се повиши ефикасността и ефективността 

на всички служби и на общността в община 

Летница в отговор на спешни случаи чрез 

интегрирани и координирани усилия. 

Изграждане на капацитет за управление на риска 

от бедствия на всички административни нива на 

управление; 

 

 Да се подобри процесът на възстановяване 

след събитие, за да се върне към нормален 

живот като възможно най-бързо с минимални 

загуби и смущения 

Постигане на устойчивост на финансирането на 

защитата при бедствия. 

 

 Планът е свързан със следните планове и документи за предоставяне на подкрепяща 

информация и допълнителни детайли: 

 Плановете за защита при бедствия на: 

• Област Ловеч; 

• Органите на ОД на МВР и  РУП на МВР; 

 РДПБЗН и РСПБЗН; 

• РЗИ;  

• ЦСМП;  

• ОДБХ 

 Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия ; 

 Национална програма за намаляване на риска от бедствия - предстои да се 

разработи; 

 Секторни и регионални програми, свързани с намаляване на риска от бедствия - 

предстои да се разработят; 

 Областна програма за намаляване на риска от бедствия – предстои да се 

разработи; 

 Общинска програма за намаляване на риска от бедствия – предстои да се 

разработи 

 Планове за защита при бедствия на пребиваващите по смисъла на чл.36 от ЗЗБ на 

обекти на територията на община Летница 

 Аварийни планове по смисъла на чл.35 от ЗЗБ на обекти на територията на 

община Летница 

Графично изобразяване на връзките между планиращите документи и съответните 

Съвети за намаляване на риска от бедствия е дадено на фиг. 1 
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5. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ПЗБ 

 

 Общинският план за защита при бедствия на община Летница е разработен от 

Общинския съвет по чл. 65а, ал. 1 от Закон за защита при бедствия (ЗЗБ) за намаляване на 

риска от бедствия на основание чл. 9, ал. 10 от ЗЗБ и Указания за разработването и готовността 

за изпълнението на планове за защита при бедствия. Планът се съгласува с областния СНРБ по 

чл. 64а, ал. 1 ЗЗБ и влиза в сила след приемането му от общинския съвет на основание чл. 9, ал. 

11 от ЗЗБ.  

 Времева рамка и действие на плана 

 ЗЗБ изисква плановете да бъдат разработени в рамките на три години от влизането в 

сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (обн. ДВ. бр.51 от 

5 Юли 2016 г.). Плановете се разработват, съгласуват и приемат по реда на ЗЗБ (чл. 9, ал. 8 – 11 

ЗЗБ). Периодът на действие на един ПЗБ може да продължи до 5 години, след което същият 

задължително се преразглежда и актуализира (чл. 9, ал. 14 ЗЗБ). Преразглеждането и 

актуализирането на плановете за защита при бедствия е задължително и след всяко въвеждане 

на съответния план, както и при промяна на нормативната уредба, свързана с изпълнението им. 

Прегледът на ПЗБ може и да не доведе до изменение, допълнение, отмяна или замяна на плана. 

Също така в закона е предвидена възможност и за преразглеждане на плана по всяко време от 

СНРБ (чл. 9, ал. 16 ЗЗБ), като при необходимост могат да бъдат изменени, допълнени, 

отменени или заменени по съответния ред.  

 

РАЗДЕЛ II 

ПРОФИЛ НА РИСКА 

 

В раздел Профил на риска се определят опасностите и рисковете от бедствия, в 

съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗЗБ. Разделът описва цялостната визия на 

СНРБ и техните общности за опасностите. В този раздел се описват и систематично анализират 

рисковете, свързани с опасностите, като се определят приоритети за управление на риска, 

свързани с региона. 

1. ЦЕЛ НА РАЗДЕЛ ПРОФИЛ НА РИСКА 

 Целта на този раздел е установяването на условията, в които членовете на СНРБ 

работят. Профилът на риска осигурява широка картина на природната, социалната, 

инфраструктурната и икономическата среда в района на действие на СНРБ и посочва 
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вероятността от въздействие на различните опасности върху общността. Профилът на риска 

включва анализ на вероятността и последствията (рискът) от тези опасности. Разделът 

завършва с оценка на текущите и потенциални мерки и действия за превенция, готовност, 

реагиране и възстановяване, във връзка с приоритизираните рискове. 

Оценката на риска, винаги има елемент на субективност и поради тази причина обхваща 

широк кръг по отношение на рисковия профил. Рисковият профил измерва текущото 

възприемане на риска и следователно трябва да бъдат преразгледани и актуализирани 

периодично.  

2. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА РАЗДЕЛ ПРОФИЛ НА РИСКА: 

• Описание на природната, социалната и икономическата среда и инфраструктурата в 

съответния район на действие на СНРБ. 

• Описание на всички рискове, които биха могли да окажат въздействие в съответния 

район на действие на СНРБ, и характеристика на тяхната вероятност и последствия. 

• Качествена оценка на рисковете в съответния район на действие на СНРБ. 

• Преценяване и приоритизиране на рисковете и идентифициране на потенциални 

мерки за въздействие чрез превенция, готовност, реагиране и възстановяване. 

Опасностите, които са източник или ситуация с потенциал да причинят вреда или загуба 

и са групирани в три основни категории: 

 ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ – Земетресение, речни разливи, свлачище, ерозия, суша, 

сняг, градушка и светкавици и силни бури 

 ОПАСНОСТИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ – изтичане на опасни 

субстанции,  инциденти в транспорта. 

 БИОЛОГИЧНИ ОПАСНОСТИ - Човешки, животински, растителни болести. 

 

Рискът се определя като шанс за нещо, което ще се случи и ще окаже въздействие върху 

целите и често се характеризира от гледна точка на последствията, които произтичат от 

опасното събитие. Рискът се измерва в условия на комбинация от вероятност и последствията 

за четирите среди. 

Оценката на риска, винаги има елемент на субективност и поради тази причина обхваща 

широк кръг по отношение на рисковия профил. Рисковият профил измерва текущото 

възприемане на риска и следователно трябва да бъдат преразглеждан и актуализиран 

периодично.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рискът се измерва като отношение на комбинацията от вероятност и 

последствията за четирите среди. 

 

СОЦИАЛНА 

общо население 

и разпространение, социални 

структури, уязвими 

етническото разнообразие 

ПРОФИЛ НА РИСКА 

ИКОНОМИЧЕСКИ 

регионалната икономика, 

растеж, заетост, 

доходи, туризъм и др 

ресурси 

ЕСТЕСТВЕНО 

геологията, географията, 

топография, екосистеми 

и климат 

ИЗГРАДЕНА 

жилищни, търговски / 

промишлена, държавна 

собственост 

обществени сгради / 

активи 

комунални услуги 
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3. ОПИСАНИЕ НА ПРИРОДНАТА, СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА 

СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРАТА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 

3.1 Обща характеристика/профил на общината 

 

Географско положение на община Летница, граници, обща площ 

Община Летница се намира в Северна България, в административните граници на област 

Ловеч. Територията й е 177.719 кв. км – около 4.3% от територията на област Ловеч. Общината 

се състои от 1 град – Летница и 3 села – Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево. Граничи с 

общините Левски, Ловеч, Пордим, Севлиево и Сухиндол. Намира се на границата между 

Дунавската равнина и Предбалкана. Приблизително половината от територията на общината е 

разположена на Деветашкото плато, което до голяма степен обуславя богатото разнообразие на 

природни ресурси.  

Релеф 

Ландшафтът на територията на общината е разнообразен. Има два вида релеф: равнинен 

– града и планински – селата. Равнинният релеф на север и североизток се съчетава с речни 

долини, а принадлежността й към Деветашкото плато издига южната й част високо само 

няколко километра на юг. През територията й преминава река Осъм, в чиято долина е и най-

ниската точка на общината – 68 м. надморска височина. Най-високата точка е връх Дренака 

край село Горско Сливово – 472.8 м. надморска височина. Важен ресурс за развитието на 

общината и по-специално на туризма е карстовото Деветашко плато, попадащо в територията й 

– тук съществуват в голяма концентрация всички видове карстови форми – кари, въртопи, 

валози, сляпа, полусляпа и суха долина, каньон, пропасти, пещерни галерии и зали.  

 

Климат 

Община Летница е в средния климатичен район на северо-българската подобласт на 

умерено континенталната климатична зона. Климатът се характеризира с мека и снежна зима и 

дълго, топло лято, понякога с периоди на засушаване, изискващи развитието на поливно 

земеделие. Меандрите на р. Осъм допринасят за добрата запасеност с влага на почвения слой. 

Климатът осигурява дълъг топъл сезон (от средата на април до края на октомври), докато 

зимата е кратка – снежните, студени месеци са от декември до края на февруари. От гледна 

точка на туризма това е особено благоприятно. Дъждовните периоди са също сравнително 

кратки (март-април и октомври – ноември). В последните години зачестяват периодите на 

засушаване, предполагащи развитие на поливно земеделие.  

Настъпилото всеобщо затопляне в климата се отразява чувствително и в този регион. 

Данните показват тревожно покачване на температурата с около 0,6ºС  за десет годишен 

период. Средногодишната температура на страната е между 10ºС и 14ºС, като преобладаващи 

са стойностите между 11ºС и 12ºС. За общината стойностите са между 10ºС до 12,2ºС, като 

отговарят на тези за страната. В равнинните и хълмисти земи на Северна България най-

ниската средномесечна температура се проявява през м.януари /-1,4ºС и -2,0ºС/, а за Летница – 

1ºС. Най-високите средномесечни температури са характерни за месеците юли-август. Те са в 

порядъка 21 – 24ºС за страната. За Летница тези температури са доста по-високи – около 27 – 

28ºС. 

 Природни ресурси 

 Води 

Водните площи са в размер на 3 264 дка, което представлява 1.84 % от цялата територия 

на община Летница. Районът на общината е сравнително беден на водни ресурси, което в 

известна степен се компенсира от наличието на подпочвени води, лесни за експлоатация. През 

територията на общината тече р. Осъм, а по-големите рекички са р. Ломя, р. Крушунска, р. 

Смърдешка бара и др. На територията на община Летница се намират 5 язовира. Това са: 

Язовир „Ловен дом“, язовир „Крушуна“,  язовир „Пустията“, язовир „Кълбочерец“ и част от 

язовир „Каменец“. В съседство на общината се намират още 2 големи язовира „Александрово“  

и яз. „Александър Стамболийски“. 

На територията на общината (с. Крушуна) е открит минерален извор, с капацитет от 10,8 

л/сек, температура 57С и минерализация 11,35 g/l.  След монтирането на сондажни съоръжени 
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и въвеждането им в експлоатация, през октомври 2012 г. е добита минерална вода от 

минералния водоизточник. Изготвената през май 2013 оценка на експлоатационните ресурси на 

Сондажа определя хипертермалната минерализирана вода като рядко срещана за нашите 

територии. Тя съдържа високи концентрации на хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви, но 

особено калциеви (706 мг/л) и магнезиеви (229 мг/л) йони. Във водата има и високо 

съдържание на йодид и бромид. Това е ценна лечебна вода, която може да намери своето място 

за външно балнеолечение, за бутилиране като лечебна чрез инхалации, иригации и др. 

процедури по лекарско предписание, включително и при домашни условия1. 

 Почви 

 Почвеният състав е преобладаващо от сиви горски почви в северните райони и чернозем 

в землището на гр. Летница. Селата Горско Сливово и  Кърпачево са в района на Предбалкана 

и тук има предимно сиви горски почви, разпространени на терени, заемани в близкото минало 

от гори.  

 Доброто поддържане на почвите предоставя възможност за отглеждане на всички 

видове селскостопански култури – рапица, слънчоглед и най-вече пшеница. Около с. Крушуна 

са тъмносивите горски почви, близки по качество до черноземите, което е предпоставка за 

отглеждане на лозови масиви и овощни градини. В района на град Летница почвата е най-

благоприятна за отглеждане на всички видове зърнени култури, както и за градинарство и 

овощарство.  

 От друга страна, сивите горски почви, разпространени около селата Горско Сливово и 

Кърпачево (характерни за Предбалкана и най-високите части на Източната част на Дунавската 

равнина), са изградени от кредни и терциерни седименти – мергели, варовити пясъчници, 

мергелни варовици. Те определят и наличието в района на естествени традиционни строителни 

материали като глина, бигор и различни видове камъни, подходящи за реставрация на стари 

къщи и стопански постройки, както и за организиране на обучителни дейности и практически 

занимания за ученици, студенти и желаещи от всяка възраст. 

 

 Околна среда и екологично състояние 

Качество на атмосферния въздух 

Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на Община 

Летница са транспортните средства и битовите отоплителни инсталации. Допълнително 

негативно влияние има пътната настилка и качеството на хигиенизиране на населените места. 

Основен източник на емисии от неподвижни източници са отоплителните инсталации. Те имат 

сезонен характер – отоплителни инсталации на обществени сгради, а също и битови 

отоплителни инсталации. Използваните въглища са ниско калорични, което води до отделяне 

на по-големи количества частици (сажди), азотни окиси, въглероден окис, серни окиси и др. 

вредни вещества във въздуха. Основен източник на емисии от подвижни източници са 

отработени газове от моторни превозни средства. Показателите, които се контролират са: 

димност, въглероден окис, азотни окиси и въглероди. Община Летница се характеризира с 

нисък потенциал на замърсяване – климатичните условия не благоприятстват задържане и 

събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. На територията на 

Общината няма предприятия, от чиято производствена дейност да се емитират целогодишно 

вредности в атмосферата.  

 

Качество на водите 

Канализационната система на гр. Летница е смесена, отвеждаща едновременно битови и 

атмосферни води, с обща дължина 44 км, представляваща 90 % от цялата мрежа. Състои се от 

канализационни клонове, които отвеждат водите до 4 бр. главни колектори. Изградена е от 

                                                           
1 Източник: Доклад за оценка на експлоатационните ресурси на Сондаж № Р-1 от находище на 

минерална вода „Крушуна”, с. Крушуна, община Летница, област Ловеч изключителна държавна 
собственост - № 38 от Приложение № 2 на ЗВ 
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бетонови тръби. Не е изградена канализация в селата. Там се използват септични ями, което 

води до влошаване качеството на питейната вода. Гр. Летница няма изградена градска 

пречиствателна станция за отпадъчни води, които се изливат в р. Осъм, в местността 

„Бабичина”, служеща като естествено „стъпало” за пречистването им. Община Летница е с 

население под 10 000 души и не е включена в Националната програма за приоритетно 

изграждане на ГПСОВ за населени места над 10 000 еквивалентни жители. 

 

Почви – екологично състояние 

В Община Летница няма производства, които да замърсяват почвите с тежки метали и 

нефтопродукти. Като единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да 

бъдат идентифицирани моторните превозни средства с бензинови двигатели. Потенциално 

замърсени с олово са земи в крайпътните зони с ширина 15-25 м. През района не преминават 

главни и първокласни пътища, което обуславя по-малка интензивност на трафика. Естествената 

ерозия се ускорява под влияние на човешката дейност. Широколистните насаждения в горския 

фонд, със своите водозадържащи функции имат изключителна роля за предотвратяване на 

ерозионните процеси. В общината няма данни за силно ерозирали почви в района. Поради 

сравнително ниската си лесистост (до 30%), земите в Община Летница попадат в категорията 

със среден риск от ерозия. Не са регистрирани замърсявания на почвите с нитрати от 

предозирано торене.  

 

Отпадъци 

От територията на община Летница се събират, транспортират и депонират строителни 

отпадъци, твърди битови отпадъци от домакинствата, обществените сгради, търговските 

обекти, заведенията за обществено хранене, уличните площи, предприятията. Към настоящия 

момент системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци обхваща на сто процента 

територията на община Летница и напълно удовлетворява нуждите на населението й. 

На територията на община Летница към момента няма въведени системи за разделно 

събиране на масово разпространени отпадъци. На цялата територия на община Летница е 

преустановено произволното и неконтролируемо изхвърляне на битови отпадъци на 

неподходящи за целта места, няма нерегламентираните сметища. 

В общината няма съоръжения и инсталации за физическо и химическо обезвреждане на 

отпадъците, системи за компостиране или смесен тип инсталации за третиране на битови 

отпадъци.  

Със Заповед №РД0192/25.05.2011 г. на Регионалната инспекция по околната среда и 

водите – Плевен е преустановява експлоатацията на съществуващото общинско депо за 

отпадъци – гр. Летница. През м. май, 2011 г. се въвежда в експлоатация новото Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин. От юни 2011 г. 

депонирането на неопасни битови отпадъци, генерирани от територията на община Летница, се 

извършва на Регионалното депо в гр. Ловеч.  

 

3.2 Човешки капитал и развитие на социалната сфера 

 

Демографско състояние на населението 

Брой население 

Общият брой на населението в община Летница е към м. декември 2012 г. е 5 389 души. 

Според броя на жителите, град Летница (4 322 жители) попада в категорията 'много малък град' 

(под 10 000 жители). Две от селата - с. Горско Сливово с 559 жители и с. Крушуна с 425 жители 

попадат в категорията 'малки села' (200 - 1 000 жители). Село Кърпачево (83 жители) попада в 

категорията 'много малки', т.е. с население под 200 жители.  
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Естествен и механичен прираст на населението 

Основните фактори, влияещи на демографските процеси в община Летница, както и в област 

Ловеч, са отрицателният естествен прираст, вътрешната и външна миграция. 

Табл. 1 Естествено и механично движение на населението 

Естествено и 

механично 

движение на 

населението  

2005 г. 2012 г. 

естествен 

прираст 

механичен 

прираст 
общо 

естествен 

прираст 

механичен 

прираст 
общо 

Община Летница -62 50 -12 -48 -2 -50 

Област Ловеч -1551 -425 -1976 -1416 -485 -1901 

От посочените данни в таблицата се вижда, че темповете на намаляване на населението се 

ускоряват за периода от 2005 година насам. Запазват се отрицателните стойности на естествения 

прираст, който зависи от равнищата на раждаемостта и смъртността. За същия период 

стойността на механичния прираст също остава отрицателна, като се увеличава значението на 

този фактор за общото намаление на броя на населението. Механичният прираст през годините 

също е отрицателен, като единствено през 2011 г. той е положителен, макар и незначителен.   

Фиг. 2. Равнище на механичния прираст в община Летница, област Ловеч и България 

през 2011  

По отношение на равнището на 

механичния прираст, положението  през 

2011 г. (1,6‰) е по-добро от това в 

областта (-4,6%) и от средното за страната 

равнище (-0,7%). За мъжете в общината е 

валидна тенденцията, проявяваща се в 

областта – равнището на миграционния 

прираст е по-ниско от това при жените.  

 

 

 

 

Гъстота на населението 

Установената тенденция към намаляване на броя на населението в общината води до 

тенденция към намаляване и в гъстотата на населението (вж. фиг. 3). 

 

4322

559
425

83 Град Летница

Село Горско Сливово

Село Крушуна

Село Кърпачево
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Фиг. 3. Гъстота на населението – сравнителна диаграма 

Гъстотата на населението в общината е по-ниска в сравнение с тази в страната, в 

Северозападен район и в областта. Гъстотата на населението е 30.57 души/ кв.км., което е един 

от показателите, които определят общината като изостанал селски район2. През 2011 г. в 

България на един кв. км се падат около 66 жители, в Северозападен район – 44 жители, в 

област Ловеч – 34 жители, в община Летница – около 21 жители, а в град Летница – малко под 

39 жители.  

 

Структура на населението по пол и възраст 

Общо за общината, в структурата по пол се наблюдава намаление на относителния дял 

на жените, за сметка на увеличение на дела на мъжете. През периода 2007 – 2011 г. 

относителният дял на мъжете се колебае в границите между 47,6% и 49,4%, докато 

относителният дял на жените е в границите от 52,4% до 50,6%. Тази тенденция се запазва както 

в град Летница, така и в селата, т.е. изменението протича с еднакви отклонения, независимо от 

местоживеенето.  

Табл. 2 Разпределение на населението в община Летница по пол, местоживеене в края на 

съответната година 

 

Измененията в броя на населението на общината са свързани с неговата възрастова 

структура. Процесът на остаряване на населението е доста по-сериозен от средния за страната, 

в областта и в Северозападен район. Относителният дял на децата до 14 години е много  по-

малък от дела на населението на 65 и повече навършени години. Контингентите във 

възрастовата група 15-64 г., от която основно се формира работната сила, нарастват в 

абсолютен и относителен размер като през 2011 г. представляват около 57,2% от общото 

население. Възрастовата структура на населението на община е по-неблагоприятна в сравнение 

с тази на областта, района и страната по отношение на младите поколения (вж. Фиг. 4). Делът 

на младото население в общината е около два пъти по-малък от дела на възрастното население. 

В общината относителният дял на населението над 65 г. е 28,1%, който е доста по-висок от 

средния за страната (18,8%) и от този за областта (23,3%). Относителният дял на жените на 

възраст над 65 години е 33,4% (за страната е 21,8%), а на мъжете – 22,6% (15,7% за страната). 

                                                           
2 Според Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видове райони за 

целенасочено въздействие 
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Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете, а като следствие от нея- на по-

ниската средна продължителност на живота при тях.  

 

Фиг. 4. Полово-възрастова диаграма на населението в община Летница за 2011 г. 

 

Етническа структура на населението 

В Община Летница живеят представители на няколко етнически общности – българи, 

турци, роми. По сведения от Община Летница най- висок е процентът на т. нар. “власи” – 

около 50 % от населението. Данните от преброяването през 2011 г. показват, че към 

българската етническа група се е самоопределило 76,7% от общото население на общината, 

към турската – 13,5%, а към ромската – 3,3%. На доброволния въпрос за етническата 

принадлежност са отговорили 90,5% от жителите на общината, при среден процент в областта 

92,1%. С източно-православно вероизповедание са 71,1% от отговорилите на въпроса.  

 

 

Фиг. 5.  Етническа принадлежност на населението в община Летница по данни от 

преброяването през 2011 г.  

 

Демографските проблеми на община Летница са свързани с цялостното й социално-

икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните структури на 

населението - отрицателно естествено възпроизводство, положителен, но незначителен 

механичен прираст, незначителна полово-възрастова диспропорция сред населението в селата, 

висок дял на населението от етническите малцинства. 

 

Благосъстояние на населението 

 Паричните доходи на населението са изключително ниски. Основният източник на 

доходи на населението са малките частни стопанства, но това са главно непарични доходи, 

осигуряващо физическото оцеляване. Тенденцията към намаляване на равнището на 

безработицата е в резултат на програмите за временна заетост на населението, върху които 
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работи общината. Доходите на домакинствата в локацията са по-ниски от средните за страната 

за наблюдавания период. 

Средната работна заплата в областта през периода 2005 - 2009 г. нараства средно на 

година с 13,5%, но остава по-ниска от средната за страната и средният темп на прираста е по- 

нисък (16,4%). Средната работна заплата в общината нараства средно на година с 11,9% и по 

темп на прираст изостава от заплатата в областта и от тази в страната. През 2005 г. средната 

заплата в общината е 76,3% от средната за страната и 87,6%, докато през 2009 г. е 61,2% от 

средната за страната и 79,9% от средната работна заплата в областта. Заплатите в обществения 

сектор са по-високи от заплатите в частния сектор само с 2,56% през 2005 г. и с 49,1 % през 

2009 г., докато в областта тези съотношения са съответно 29,4% и 38,1%.  

 

Табл. 3 Средногодишен размер на работната заплата (лв.) 

Друг показател за нивото на жизнения стандарт на населението е жилищната 

осигуреност. За община Летница средният брой жилища на 1000 човека е далеч над средните 

стойности за страната, но е по-нисък от този в областта. Нарастването на показателя се дължи 

по-скоро на демографския срив, а не толкова на интензивно строителство на нови жилища. 

Табл. 4.  Осигуреност на населението с жилища (бр.) 

3.3 Икономическа активност на населението и пазар на труда 

По данни, получени при Преброяването на населението от 01.02.2011 г., икономически 

активните лица в общината са 1125 души. Коефициентът на икономическа активност за 

община Летница е 51,3% (съотношение между икономически активните лица и населението на 

възраст от 15 до 64 г.). Той е доста по-нисък от средния за страната (65,3%) и от този за област 

Ловеч (62,1%). Половата структура на населението оказва голямо влияние от демографски 

аспект върху изменението на броя и дела на икономически активното население. 

Табл. 5. Структура на населението на 15 и повече години в община Летница по икономическа 

активност според резултатите от Преброяването от 01.02.2011 г. 

 

 

Териториална 

единица 

2005 г. 2009 г. 

Общо Обществен 

сектор 

Частен 

сектор 
Общо Обществен 

сектор 

Частен 

сектор 

България 4 064 4 711 3 418 7 464 8 426 6 502 

  Област Ловеч 3 445 4 103 3 170 5 715 7 133 5 166 

Община Летница 2 914 2 949 2 873 4 566 5 874 3 939 

 2005 г. 2008 г. 

Териториална 

единица 

 Жилища 

на 

Среден  Жилища на Среден 
Общо 1000 

човека 

брой лица Общо 1000 човека брой лица 
жилища от на едно жилищ

ddа 

от на едно 
  население

то 
жилище  населението жилище 

България 3715890 481 2,08 376708

1 
495 2,02 

Ловешка област 
96 437 

606 
1,65 96 731 630 1,59 

Община Летница 2 748 510 1,96 2 748 531 1,88 
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Налице са значителни различия по отношение на участието на пазара на труда на лицата 

от двата пола. Местоживеенето също 

води до съществени различия по 

отношение на икономическата 

активност.  

Сред икономически неактивното 

население преобладават лицата в 

пенсионна възраст (69%). В областта, 

делът на пенсионерите е с близка 

стойност - 67,5%. С 10% до 13% са 

изпълняващите само домашни или 

семейни задължения и други неактивни 

лица.  

 

Фиг.6. Структура на икономически неактивното население на 15 и повече години според 

резултатите от Преброяването от 01.02.2011 г 

 

Структурата на икономически активните лица (Фиг.7) се влияе до известна степен от 

пола. Общо за населението, заетите лица в общината са 71,4%, а безработните – 28,6%. При 

мъжете относителният дял на заетите лица (70,6%) е по-нисък с 2 процентни пункта от този на 

заетите жени. Налице са и значителни различия по отношение на участието на пазара на труда 

на лицата от различните етнически групи. Подобно на ситуацията в областта, в общината най-

висока е икономическа активност във възрастовата група между 15 и 64 години на населението 

от българската и турската етническа група.  

 

 Фиг.7. Икономическа активност на населението по етническа принадлежност според 

данни от Преброяването от 01.02.2011 г. 

 

Заети лица 

Разпределението на заетите лица в общината по сектори на икономиката през 2011 г. е 

следното: 

- първичен сектор3 – 9,6% от всички заети; 

- вторичен сектор4 – 50,7% от всички заети; 

- третичен сектор5 – 39,6% от всички заети. 

През последните 5 години структурата на наетите лица по икономически сектори и 

                                                           
3 В първичния сектор се включват: Селско, ловно, горско и рибно стопанство 
4 Вторичният сектор включва: Добивна промишленост; Преработваща промишленост; 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода; 
Строителство. 
5 Включва всички останали икономически дейности 
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дейности се изменя, като се увеличава относителният дял на заетите лица в първичния сектор, а 

във вторичния и третичния - намалява. 

 

Безработни лица 

Табл.6.  Динамика на безработицата в община Летница и област Ловеч през периода 

2007- 2012 г. 

Териториална 

единица 

Регистрирани безработни (бр.) Равнище на безработица (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Община 

Летница 

312 238 286 294 263 274 14,09 10,74 12,92 13,27 28,6 24,71 

Област Ловеч 7787 6316 8372 9821 9326  10,04 8,14 10,79 12,66 16,7  

 

Равнището на безработицата към 31.12.2012 г. е 24.71%. Към 31.12.2012 година общият 

брой на регистрираните безработни лица от община Летница в Дирекция "Бюро по труда" гр. 

Ловеч  е 274 души.  Към същия период на предходната година броят на безработните е бил 263 

лица. За 2012 г. не разполагаме с данни за регистрираните безработни в Ловешка област. За 

предходния период можем да отбележим, че в динамичен аспект, безработицата (по данни от 

Агенцията по заетостта) бележи нарастване в областта, но в общината тя намалява както в 

абсолютен, така и в относителен размер. Въпреки това равнището на безработицата в община 

Летница е по-високо от средното за областта.  

По отношение на образователната структура, най-голям дял имат  регистрираните 

безработни без специалност и професия. Като цяло, въпреки известни промени през годините, 

относителният дял на безработните с висше образование е доста по-нисък от този в областта. 

Относителният дял на безработните с основно и по-ниско образование в общината е постоянен 

през годините и обхваща около 2/3 от безработните. В областта този дял е под 50 процента.  

 

Образование 

На територията на община Летница функционира едно средищно училище – СУ „Бачо 

Киро“. В него се обучават 395 ученици на възраст от І–ви до ХІІ –ти клас от селата Горско 

Сливово, Кърпачево и Крушуна и от населени места от други общини – Каменец, Одърне, 

Асеновци, Александрово. Учениците от ІХ кл. до ХІІ клас се обучават и придобиват 

специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки», професия «Готвач». 

Педагогическият персонал наброява 36 души, а непедагогическият е от 13 души.  През периода 

2007-2012 г. броят на паралелките от 20 е намален на 19 през учебната 2010/2011 учебна 

година. Низходяща тенденция е налице и по отношение на обучаваните ученици. От 410 души 

през 2007/2008 учебна година, броят на учениците намалява на 393 през учебната 2012/2013 

година. В община Летница относителният дял на отпадналите ученици намалява от 4,17% на 

1,21%, но е сред най-високите в областта. 

На територията на община Летница функционира и ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница 

с филиали в с. Горско Сливово и с. Крушуна с общо 150 деца, разпределени в 8 групи, в това 

число и яслена група със 17 деца. 

 

Сред основните проблеми на общината, както и в повечето малки населени места в 

страната, е липса на квалифицирани кадри. От съществено значение би било разкриването на 

нови специалности, които да подготвят млади хора в различни сфери като: туризъм, 

екскурзоводство, ресторантьорство и др. Нужни са и повече усилия за подобряване нивото на 

чуждоезиковото обучение – училищно и извънучилищно. 

 

Здравеопазване 

На територията на общината в гр. Летница са регистрирани три амбулатории за 

първична медицинска помощ – индивидуални практики. Работят два кабинета по дентална 
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медицина. В град Летница функционира филиал на Центъра за спешна медицинска помощ - 

Ловеч.  В ДГ „ Ирина Бачо Кирова“ - гр. Летница функционира една яслена група с капацитет 

25 места. Децата от яслената група се обгрижват от две медицински сестри и две детегледачки. 

В ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница и СУ „Бачо Киро“ гр. Летница работят завеждащи 

„Здравни кабинети“, съответно – медицинска сестра и фелдшер. На територията на община 

Летница работят само три общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и четирима стоматолози.  

 

Социални дейности 

Услугите, които се предоставят в общността са: 

•  Домашен социален патронаж Дейността ДСП е комплекс от социални услуги, 

предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна. През 2013 година услугата е 

предоставяна на 44 потребителя. Обслужват се лица в пенсионна възраст, лица с увреждания, 

лицата с трайно намалена работоспособност. 

• През 2013 година Община Летница изпълнява Проект "Звено за услуги в дома" 

по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. по Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ "Помощ в дома". Чрез проекта  е  създаден и утвърди  

иновативен модел за предоставяне на почасови услуги в домашна среда, осигуряващи по-

високо качество на живот на лица с трайни увреждания и възрастни хора от община Летница, 

изпаднали в социална изолация и в невъзможност да се самообслужват, ще се създадат нови 

работни места за безработни лица и включването им активно в социалната икономика. Звеното 

за услуги в дома  функционира към Домашен социален патронаж – Летница   от 01.02.2013 г. 

• Успешно се развива социалната услуга: "Дневен център за възрастни хора с 

увреждания" - държавно делегирана дейност с капацитет 20 потребителя. 

• Социалната услуга Обществена трапезария предоставя и през цялата 2013 

година топла храна на 100 потребителя. 

• Чрез  Проект: “Подкрепа за достоен живот”, Агенцията за социално подпомагане, 

в партньорство с община Летница предоставя социалната услуга „Личен асистент”. 

Потребители на социалната услуга са 9 лица с трайни увреждания, които не са в състояние да 

се самообслужват. За лични асистенти са наети 9 лица в трудоспособна възраст, предимно 

безработни. 

• Клуб на пенсионера и инвалида. Дейността е развита и в  4-те населени места. 

Целта на клубовете е да съдействат за поддържане на социалните контакти и да поддържат 

активно дълголетие на пенсионери и инвалиди. Клубовете организират и провеждат дейности 

и мероприятия със социален, здравен, културен и т.н. характер. Достъпни са за всички лица в 

пенсионна възраст без ограничения на възрастта. 

• Центърът за настаняване от семеен тип е открит със Заповед № РД 01-904 от 

22.08.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” към 

Министерството на труда и социалната политика като държавно-делегирана дейност с 

капацитет 15 потребителя; 

• Центърът за социална рехабилитация и интеграция е открит със Заповед № 

РД 01-905 от 22.08.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” 

към Министерството на труда и социалната политика като държавно-делегирана дейност с 

капацитет 20 потребителя.  
Уязвимите групи от населението са ограничени в участието си в социалния живот и ползването 

на социални права. Тези групи са в риск от маргинализация и социално изключване. Попадането в 

уязвимите групи се дължи на редица фактори: живот в крайна бедност или ниски доходи; социални и 

психологически фактори; недостъпна среда; здравословни и възрастови проблеми; липса или 

недостатъчни социални умения и образование.   

Уязвими групи население на територията на община Летница: 

 Възрастни хора - отношението на населението над трудоспособна и към населението в 

трудоспособна възраст в община Летница към 31.12.2018 г. е 1129 към 1697  66,5% - по-висок от 

средния за страната с 25% и по-висок от средния за област Ловеч с 11%. Прогресивна тенденция на 

застаряващо население, особено в малките общини, и намаление на дела от населението в 

трудоспособна възраст; 
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 Хора с увреждания - …; 

 Групи със специфични рискове за здравето - …; 

 Ромската етническа група; 

 Семейства под прага на бедността; 

 Мигранти - …; 

 Население в отдалечени райони – в областта няма населени места от общините без изградена 

пътна връзка с асфалтово покритие помежду си или с общинския център. 

Най-засегнатите групи са възрастните хора, децата, ромите и хората с увреждания. Бедността си 

остава основно предизвикателство.  

 

Култура 

На територията на община Летница функционират следните читалища: 

- Читалище “Н. Й. Вапцаров-1873” гр. Летница 

- НЧ „Искра - Летница 1997г.” гр. Летница 

- НЧ “Развитие - 1872” с.Горско Сливово  

- НЧ „Цветан Петров – Велко - 1905” с. Крушуна  

- НЧ „Христо Кърпачев - 1921” с. Кърпачево  

 

Традиционните дейности на читалищата включват: школи за народни танци; школа по 

модерен балет; духов оркестър, театрални и фолклорни трупи и др. Към читалищата 

функционират библиотеки с богат книжен фонд. Читалищата разполагат с програмен продукт 

“Автоматизирана библиотека”, който дава възможност за каталогизиране на библиотечния 

фонд. През 2010 година читалищата са бенефициент по Програмата „Глобални библиотеки - 

България” на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Предоставени са им компютри, 

мултифункционални устройства, проектори, копирна техника, интернет. Читалищата на 

територията на общината са член на Сдружение „Деветашко плато” и съвместно с читалища от 

Ловешка и Габровска област, намиращи се на територията на Деветашкото плато, работят в 

партньорство с НПО от Норвегия за използване на местните природни ресурси. Читалищата 

работят по проекти на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на материално-

техническата база и книжния фонд. 

 

3.4 Инфраструктурна обезпеченост на община Летница 

 

Техническа инфраструктура 

Водоснабдителна мрежа  

Водоснабдяването на гр. Летница се осъществява от 4 бр. сондажни кладенци и 1 бр. 

гравитачен, разположени около града.  Водоснабдителната мрежа е изградена през 70 – те 

години от стоманени, азбестоциментови и полиетиленови тръби. Амортизираните стоманени 

водопроводи и износените връзки на азбестоциментовите тръби създават предпоставка за чести 

аварии, които изискват много усилия и ресурси за отстраняването им и до перманентно сълзене 

на съединенията между тръбите.  

Общото състояние на водоснабдителните мрежи и системи за питейно-битово състояние 

в Община Летница е добро.  

С реализацията на мащабен инфраструктурен проект ”Реконструкция и подмяна на 

главни и второстепенни водопроводни клонове на с.Горско Сливово, община Летница-първи 

етап и реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на 

с.Крушуна, община Летница-първи етап” по ПРСР 2007-2013 г., през 2013 г. са реконструирани 

20,3 км. главни и второстепенни водопроводни клонове в село Горско Сливово и село 

Крушуна.  С реализацията на проекта е подобрено водоснабдяването. Честите аварии и 

ремонтни дейности до преди година са вече забравени, осигурена е качествена питейна вода за 

населението. 

 

Канализационна мрежа 
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Канализационната система на гр. Летница е смесена, отвеждаща едновременно битови и 

атмосферни води. Степента на изграденост е 90%. Състои се от канализационни клонове, които 

отвеждат водите до 4 бр. главни колектори. Изградена е от бетонови тръби. Не е изградена 

канализация в селата. Там се използват септични ями, което води до влошаване качеството на 

питейната вода. В гр. Летница няма изградена градска пречиствателна станция за отпадни 

води, които се изливат в р. Осъм, в местността “Бабичина”, служеща като естествено “стъпало” 

за пречистването им.  

 

Транспортна мрежа 

Републиканските пътища преминаващи през Община Летница са: 

І. Път ІІІ-301 „(Гара Бяла – о.п. Плевен) – Козар Белене – Левски – Летница – Умаревци 

– Ловеч от км 14+743 до км 22+246 с дължина 7,503 км. 

Трасето на пътя през гр. Летница минава по: 

1. ул. „Никола Петков“ 

2. бул. „България“ 

ІІ. Път ІІІ-3011 „Летница – Горско Сливово – Крамолин – Горско Косово – Бяла Река – 

Горско Калугерово – (Добромирка - Вишовград)“ от км 0+000 до км. 16+854 с дължина 16, 854 

км. 

Трасето на пътя през гр. Летница минава по: 

1. бул. „България“; 

2. ул. „Г.М.Димитров“ 

ІІІ. Път ІІІ-3501 „ (Гривица-Плевен) – Згалево – Пордим – Одърне – Каменец – Летница“ 

от км 32+650 до км 34+918 с дължина 2,268 км. 

Улицата, по която минава трасето на път ІІІ-3501 няма име. Пътят свършва в гр. Летница на ул. 

Никола Петков. 

По-голяма част от настилката към 01.01.2014 г.е в лошо състояние. 

Общинските пътища на територията на Община Летница са: 

І. LOV1064„Чавдарци-Крушуна – път ІІІ – 3011“ от км 7+000 до км 12+130 с дължина 5,130 км. 

ІІ.LOV1030„ Крушуна – Кърпачево – Горско Сливово“ от км 0+000 до км 11+950 с дължина 

11,950 км. 

Към 01.01.2014 г. общинските пътища са в много добро състояние. 

 

В Община Летница има създадена и утвърдена транспортна схема за автобусен 

транспорт за превоз на пътници. Междуселищното обслужване на населението се извършва по 

утвърдени транспортни схеми, след провеждане на конкурс. Основните дестинации са Летница 

– Плевен, Левски – Летница – Плевен,  Летница – Ловеч  и Левски – Летница – Севлиево. 

Линиите се поддържат от  частни превозвачи.  

 

Енергийна мрежа и системи 

В община Летница няма изградена подстанция. Енергийната мрежа на общината се 

обслужва от подстанция в гр. Левски. Всички населени места от общината са 100% 

електрифицирани. На територията на локацията са разположени 64 трафопоста, от който 44 са 

собственост на ЧЕЗ, а останалите 20 са друга собственост. Всички трафопостове се обслужват 

от компания ЧЕЗ.  

В град Летница завърши изграждането на първи етап от реализацията на разработена 

генерална схема за газификация, обхващаща участъци и отклонения за захранване на 

промишлени и обществено-административни потребители, разположени в различни части на 

града. През 2011 г. газоразпределителна мрежа на гр. Летница е пусната в експлоатация. 

Газифицирани са както обществени сгради - училище, административна сграда, пенсионерски 

клуб, така и частни домове. Започна изпълнението на Проект "Газоразпределителна мрежа на 

гр. Летница – Етап 2. Фотоволтаична електроцентрала е изградена върху 400 декара земя в 

Индустриален парк-Летница. Мощността й е 4х4 мегавата. Към соларния парк са изградени три 

нови електродалекопровода.  

Уличното осветление е собственост на община Летница. 
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Комуникационни мрежи 

Всички национални телефонни оператори имат покритие на територията на Община 

Летница. Пощенските услуги се осигуряват от Български пощи, както и от куриерски фирми. 

Има осигурен достъп до мобилен и домашен интернет.  

 

Урбанизация и устойчиво планиране на територията 

Административно устройство на общината 

Община Летница се състои от четири населени места – град Летница – общински център 

- и селата Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево. Според ЕКНМ (единен класификатор на 

населените места) град Летница е от IV функционален тип. Село Горско Сливово е от VI 

функционален тип, а с.Крушуна е от VII функционален тип. Село Кърпачево е от VIII 

функционален тип. 

 

Баланс на територията 

Общата площ на територията 

на община Летница е 177 719 

дка. Тя съставена от различни 

по предназначение територии 

както следва: Земеделски 

територии - 140 189 дка; 

Горски площи- 27 599 дка.; 

Населени места и други 

урбанизирани територии- 4 

384 дка.; Водни течения и водни площи - 3 264 дка.; Територии за добив на полезни изкопаеми 

- 1 345 дка; Територии за транспорт и инфраструктура - 938 дка (Фиг.8)  

Състояние на устройственото планиране в общината. Осигуреност на 

територията с действащи устройствени планове/ схеми: 

 

Към момента Община Летница разполага с Териториален устройствен план на 

селищната система от 1978 г.  

Кадастралната карта на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч е одобрена със 

Заповед РД-18-75/30.11.2007г. на ИД на АГКК. 

Кадастралната карта на с. Кърпачево, община Летница, област Ловеч е одобрена със заповед № 

РД-18-65/01.11.2007г. на ИД на АГКК. 

Кадастралната карта на гр. Летница, община Летница, област Ловеч е одобрена със Заповед № 

РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК. 

Кадастралната карта на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч е одобрена със Заповед № 

РД-18-69/02.06.2008 г. на ИД на АГКК. 

Предстои изготвяне на общ устройствен план.  

 

3.5 Конкурентоспособност на местната икономика 

 

Отраслова структура на общинската икономика 

Промишленост 

 През периода 2007-2012 г. години броят на предприятията в индустрията на община 

Летница се движи в интервала между 6 и 9, като върху него съществено влияние оказва и 

икономическата криза. През 2009 - 2010 г. техният брой е бил 9, докато през 2011 - 2012 той 

намалява на 6 предприятия. През 2008 и 2009 г. с най-голям дял според броя на предприятията, 

броя на заетите лица и реализираните приходи от продажби се отличава отрасълът 

„Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия".  

Важен индикатор за състоянието на индустриалното развитие на община Летница е 

броят на трудово заетите лица. В отраслите от промишлеността на общината през 2011 г. са 

били заети 428 души, като въпреки кризата, техният броя нараства и през 2012 г. Спрямо 2008 

79%

16%

2% 2% 1% 1%

Структура на територията на община Летница

Земеделски 
територии 

Горски територии
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г. средногодишният брой на прираста е 16,3%. Като цяло за периода, нарастваща тенденция е 

налице и по отношение на нетните приходи от продажби, реализирани в сектор „Индустрия". 

През периода, средно за година, приходите са нараствали с 17,3%. В периода 2010 - 2012 г. с 

най-висок относителен дял по отношение на притежаваните ДМА са предприятията от 

отрасъла „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни 

горива".  

Табл.7. Основни икономически показатели в сектор ‘Индустрия” 

Години Предприятия 

(бр.) 

Нетни приходи 

от продажби 

(хил.лв) 

Заети лица (бр.) ДМА (хил.лв.) 

2008 7 10521 246 ‘’ 

2009 9 8887 231 ‘’ 

2010 9 13054 337 6549 

2011 6 19900 428 8 719 

2012 6 22967 449 10228 

 

Строителство 

              Строителството е един от браншовете, засегнат в най-сериозна степен от световната 

финансова и икономическа криза. От 4 предприятия в строителния сектор през 2007 г., техният 

брой през 2008г. вече е 9, следващата година той е редуциран до 8, а в периода 2011-2012 г – на 

4 предприятия. Тези предприятия са еднолични предприемачи. За периода са декларирали 

притежавани ДМА единствено за 2009 г - на стойност 136 хил. лв. Под влияние на световната 

икономическа и финансова криза, строителният бранш в общината изпитва сериозни 

затруднения, които се отнасят до реализираните приходи от продажби и особено до размера на 

ДМА. Производството е с висока енергоемкост и с ниска степен на конкурентоспособност. 

Работната сила е с влошена структура с ниска мотивация за работа и получава ниско 

заплащане. Съществуващите строителни фирми на територията на община Летница не 

разполагат със съвременна модерна лека и тежка механизация, съвременна база за добив на 

инертни материали, варобетонни разтвори и промишлен камък. 

 

Табл. 8. Основни икономически показатели в сектор ‘”Строителство” 

Години Предприятия 

(бр.) 

Нетни приходи 

от продажби 

(хил.лв) 

Заети лица (бр.) ДМА (хил.лв.) 

2007 4 .. .. .. 

2008 9 .. .. .. 

2009 8 91 8 136 

2010 .. .. .. .. 

2011 4 116 .. .. 

2012 4 .. 8 .. 

 

Услуги 

Върху дейността на предприятията от сектор „Услуги” икономическата и финансовата 

криза оказва значимо влияние като най най-отчетливо е то върху размера на ДМА. От 206 

хил.лв. през 2007 г., притежаваните през 2009 г. ДМА нарастват до 1423 хил. лв. за да се сринат  

впоследствие до 142 хил. лв. през 2011 г. Въпреки спада на нетните приходи от продажби през 

2010 г., през 2011 се наблюдава известно съживяване и в сектора са реализирани приходи на 

стойност 142 хил. лв. 

 

Табл. 9. Основни икономически показатели в сектор „Услуги” 

Години Предприятия 

(бр.) 

Нетни приходи 

от продажби 

(хил.лв) 

Заети лица (бр.) ДМА (хил.лв.) 
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2007 4 147 9 206 

2008 4 1 4 1153 

2009 5 314 5 1423 

2010 5 206 5 497 

2011 5 602 13 142 

2012 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 

 Селско стопанство 

През 2010 г. община Летница попада в групата на общините с високо равнище (над 4,8 

дка.) на използване на земеделската площ (ИЗП) на човек от населението с 20,84 дка. и в 

групата с висок дял на ИЗП (57,54%) в общата територия на общината (над 32,58%). 

Селскостопанското производство в областта се осъществява от земеделски производители - 

арендатори, наематели, кооперации и ползватели на земеделска земя. Според дела на 

стопанствата в общината (0,07%) към стопанствата за България, община Летница се отнася в 

групата на общините с нисък дял (до 0,10%). 

 

Табл. 10. Основни икономически показатели в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” 

Години Предприятия 

(бр.) 

Нетни приходи 

от продажби 

(хил.лв) 

Заети лица (бр.) ДМА (хил.лв.) 

2011 24 9669 121 5 286 

2012 29 14682 115 7961 

 

Растениевъдство 

В община Летница делът на засетите с пшеница площи е 17%, което я нарежда на трето 

място в областта. Основните селскостопански култури са царевица, пшеница, ечемик, овес и 

др. Добрата реализация на пазара бележи маслодайната рапица, което наложи трайна 

тенденция към увеличаване на площите през последните години. В района са подходящи 

условията за полско производство на домати, картофи, пипер, патладжан, листни зеленчуци, 

кореноплодни, бобовите растения и лук за зелено. Продължава тенденцията на нарастване на 

площите с млади овощни насаждения, което е свързано с мерките по ПРСР 2007-2013 г. 

Поради изградената мрежа от изкупвачи, трайно се повишава делът на ягодоплодните култури 

- ягоди, малини и къпини. Интересна е тенденцията да се възстановяват стари плододаващи 

овощни градини, предимно сливови, поради възможността да се получат допълнителни 

агроекологични плащания.  

 

Животновъдство 

Броят на отглежданите животни намалява рязко през 2008 г. и 2009 г. спрямо 2007 г., в 

резултат на неблагоприятната в климатично отношение 2007 г. и лошите добиви в 

земеделието, но през 2010 г. се наблюдава ръст. Животновъдството е свързано с отглеждането 

най-вече на овце и кози, крави, с пасищния ресурс, с приготвянето на сено и пр. Най-

съществен е делът на отглежданите овце, пчелни семейства и говеда в общината. Най-нисък е 

делът на отглежданите крави, свине и биволици. 

Данни за броя на регистрираните отглеждани животни в община Летница към 

декември, 2013 г. 

Населено място/ 

вид Летница Г.Сливово Крушуна Кърпачево Общо, по вид 

Говеда 56 181 - 18 255 

Овце 45 849 - 102 996 

Кози - 1 103 - 104 

Крави - 60 - - 60 

Свине 15 - - - 15 

Биволици 2 - - - 2 
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Налице е тенденция в 

развитието на пчеларството, за 

което решаваща роля има и 

Националната програма по 

пчеларство. За периода 2008-

2010 г. по нея в област Ловеч е 

изплатена финансова помощ в 

размер на 135 488,32 лв. В 

община Летница са отпуснати 

22216,56 лв., което представлява 

16,4% от отпуснатата сума.  

 

 

 

 Горско стопанство 

В защитените природни територии основната цел е да се запази естествената 

обстановка около съществуващите природни феномени и запазване на редките растителни 

видове. На територията на горския фонд ще се осъществяват и в бъдеще редица странични 

ползвания - паша на едър и дребен добитък, добив на сено от голите площи, добив на 

листников фураж. Има добри условия за добив на билки, горски плодове, гъби, орехи, но 

въпросът с охраната на горския фонд, дивеча и рибата е особено актуален. 

Горите са едно от изключително важните богатства и ресурс на общината. Оказват 

съществено влияние за чистотата на въздуха, което е богатство и предимство на общината, за 

наличието друго богатство на общината - водата, достатъчна в количествено и качествено 

отношение питейна вода.  

Бъдещото развитие на дърводобива, освен от лесоустройствените планове ще зависи 

от физическите и юридическите лица, на които е възстановена собствеността на горите. При 

дърводобива в сегашните условия възникват редица проблеми: незаконна сеч; на мястото на 

голата сеч, не винаги се провежда залесяване; прокарването на временни горски пътища и 

преминаването по тях на тежкотоварни трактори увеличава ерозията на горските почви и др. 

Извозването на добитата дървесина с тежкотоварна техника също така води до някой 

негативни последици като разрушаване на пътищата преминаващи през земеделските земи, 

горските пътища, местните пътища и др. 

На територията на общината не се развива дърводобивна и дървопреработвателна 

промишленост. Естествените горски насаждения са разположени предимно около селата 

Крушуна, Горско Сливово и Кърпачево. 

Около половината от горския фонд към 31.12.2011 г. е частна собственост, 40 % от 

горите са държавни, а общински - около 3,5%. Около 6% са временно стопанисваните от 

общината, защото са със статут на съществуваща собственост преди възстановяване, а тези, 

които са собственост на юридически лица и религиозни организации са с незначителен дял.  

 

 Туризъм 

Община Летница има разнообразни условия за развитие на различни видове туризъм, 

което се обуславя от редица благоприятни предпоставки. Водещите сред тях са: 

•  красивата природа; 

•  значителният рекреационен потенциал на привлекателните места; 

•  културно-историческо наследство; 

•  подходящите условия за организиран ловен туризъм и други. 

В общината се наблюдава недостиг на материално-техническата база с леглови фонд. 

Липсата на хотел, както и качествени заведения за обществено хранене са възможни ниши, 

които трябва да бъдат използвани. Необходимо е да се създадат разнообразия от туристически 

услуги и атракции за потенциалния турист. Липсва организирана и професионална реклама. 

2010 2011 2012 2013

880
1045 1155

1335

Данни за броя на пчелните семейства в 
община Летница за периода 2010 - 2013 г. 
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Необходимо е да се осмисли, необходимостта от развитието на туризма и развитието 

на единен туристически продукт. Това сериозно ще допринесе за постигането на някои от 

основните на общината цели, а именно - устойчиво развитие, икономически растеж, трудова 

заетост, привличане на младите хора. Разработена е и следва да се вземе предвид общинска 

стратегия за развитие на туризма за периода 2013 – 2020 година. 

  

Водещи сектори и отрасли в местната икономика 

Социално-икономическият комплекс на община Летница се анализира и оценява по 

четири основни показателя: брой на активните стопански субекти; нетни приходи от продажби 

(в хил. лв.), брой на заетите (наетите) лица и размер на ДМА. При характеризирането му се 

прилага секторно-отрасловият подход. В първичния сектор се включва аграрният сектор и 

горското стопанство (вкл. лов и риболов). Вторичният сектор включва индустриалните отрасли 

(добивна и преработваща промишленост), а в третичния сектор - всички обслужващи отрасли 

(т.нар. сектор на услугите). С водещи икономически функции по отношение на броя на наетите 

лица в община Летница е секторът на промишлеността с растящ относителен дял от общо 

заетите в общината лица - през 2007 г. делът е 48,6%, а през 2012 г. – 64,5%), допълвани от 

услугите (с нарастващ относителен дял като през 2011 г.- 51%), (което я определя като община 

с обслужващо- промишлени функции. (Вж. Табл.11) Индустриалният сектор е представен от 

различни отрасли на преработващата промишленост. Добивната промишленост не е 

достатъчно добре развита. Индустриалният сектор е динамично развиващ се, под влияние на 

икономическата криза. Спрямо индустриалния сектор в областта, община Летница заема 

скромни позиции. В нея работят само 2,87% от заетите в областта, броят на предприятията е с 

дял 0,89%, реализираните приходи от продажба са 2,2%, а размерът на ДМА е 1,43% от ДМА в 

областта. Аграрният сектор е с по-слабо участие в икономическото развитие. Броят на заетите 

лица е малък и възлиза на 110 души през 2007 г. и на 115 - през 2012 г. или 16,5% от общия дял 

заети лица. 

Табл.11. Предприятия (без финансовите) според броя на заетите6 

Групи предприятия Предприятия 

(бр.) 

Нетни 

приходи от 

продажби 

(хил.лв) 

Заети лица (бр.) ДМА 

(хил.лв.) 

              2011  

Общо  89 36391 678 14689 

1-9 микро 80 6663 144 1311 

10- 49 малки 6 9858 111 4830 

50 – 249 средни 3 19870 423 8548 

250 и повече - големи - - - - 

              2012 

Общо  91 50148 696 19721 

1-9 микро 81 5918 139 1953 

10- 49 малки 7 21381 110 7882 

50 – 249 средни ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 

250 и повече - големи - - - - 

 Сред всички фирми, доминираща тенденция е преобладаването на микро 

предприятия. Малките предприятия са се увеличили с едно за една година, а за средните 

предприятия, които за 2011 г са три липсват данни за 2012 г. На територията на общината няма 

големи предприятия с повече от 250 души. Макар и слабо, се е покачил общият брой на заетите 

лица – от 678 за 2011 г. на 696 за 2012 г. Забелязва се тенденция на увеличаване на ДМА – за 

всички групи предприятия.   

Тенденции в развитието на икономическите процеси 

                                                           
6 Източник: НСИ: Териториално статистическо бюро- Ловеч 
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 Икономическото развитие на община Летница отразява това на област Ловеч и 

съответства на икономическото развитие на страната. В годините на икономически растеж, 

икономиката на общината се развива добре, увеличава се производството, продажбите на стоки 

и услуги, повишава се жизненият стандарт на населението и др. Първите сигнали за 

започването на кризата са през третото тримесечие на 2008 г., а когато и през следващото 

тримесечие е регистриран спад в БВП, то според използваната методика, страната е в криза. От 

2009 г. българската икономика се развива в условията на криза и нейното влияние се усеща в 

намаленото производство, закритите работни места, повишаване на безработицата, свитото 

потребление и др.  

Северозападният район е на последно място сред районите по показателите за БВП и 

с най-малък принос към БВП на страната - само 8,3 % за 2007 г. Икономическото развитие на 

област Ловеч се характеризира посредством по показателите БДС и БВП. За периода 2007 - 

2010 г. БДС за област Ловеч намалява с 62 млн. лв. 

Таблица 12.Брутна добавена стойност и брутен вътрешен продукт за периода 2007-2010 г. 7 

През 2007 г. структурата на БДС по икономически сектори за област Ловеч е 

следната: аграрен - 8,7%; индустрия - 36,9% и услуги - 54,4%. През 2010 г. в структурата на 

БДС по икономически сектори настъпват малки промени, които се изразяват в нарастване на 

делът на аграрния сектор на 10,9% и на услугите на 56,9%. Нарастването е за сметка на 

намаляването на относителния дял на индустрията, която през 2010 г. формира 32,2 % от БДС 

в областта. 

Брутният вътрешен продукт на човек от населението за област Ловеч е по-нисък в 

сравнение с показателя за страната, но за периода 2007-2009 г. надвишава показателя за 

Северозападен район, а през 2011 г. е малко по-нисък от него. Като цяло показателите сочат, че 

по произведен БВП на човек от населението, област Ловеч е под средното равнище за страната.  

 

Административен капацитет 

 

 Бюджетна осигуреност 

Община Летница, като една от малките общини в страната е с относително малък 

бюджет, който е следствие от мащаба на делегираните от държавата дейности, структурата на 

общинските разходни отговорности и ниската приходна база. В периода 2010 – 2103 г. 

Годишният бюджет на община Летница е в границите от 2721907 лв. (2010г.) до 3396206 лв. 

                                                           
7 Източник: НСИ, 2012 г 

Райони 

Области 

БДС по икономически сектори 

БДС (млн. 

лв.) 

БВП (млн. 

лв.) 

БВП на човек 

от 

населението Аграрен Индустрия Услуги 

2007 г. 

БЪЛГАРИЯ 2 824 16 395 31 355 50 575 60 185 7 857 

Северозападен район 461 1 501 2 158 4 119 4 902 5 233 

Ловеч 68 290 427 786 935 5 979 

2008 г. 

БЪЛГАРИЯ 4 132 17 987 35 614 57 733 69 295 9 090 

Северозападен район 693 1 509 2 333 4 535 5 443 5 897 

Ловеч 107 288 404 798 958 6 203 

2009 г. 

БЪЛГАРИЯ 2 841 18 395 37 460 58 695 68 322 9 007 

Северозападен район 512 1 361 2 497 4 371 5 087 5 595 

Ловеч 76 244 437 757 881 5 784 

2010 г. 

БЪЛГАРИЯ 2 976 17 881 39 860 60 716 70 511 9 359 

Северозападен район 522 1 444 2 389 4 355 5 057 5 652 

Ловеч 79 233 412 724 841 5 623 
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(2013 г.), В рамките на разглеждания период, бюджета на общината се увеличва с една четвърт 

(24,7%), като средногодишния темп на нарастване е около 8%. 

Анализът на структурата на бюджетните приходи през периода показва, че една 

значителна част (71% средно за периода) се формира от субсидии от централния бюджет. 

Налице е обаче позитивна тенденция на намаляване на зависимостта от централния бюджет. 

Делът на приходите от субсидии в структурата на бюджетните приходи през 2010 г. е 79%, 

2011 г.е 73%, 2012 г. е 69%, а през 2013 е 66%. 78% от взаимоотношенията  с централния 

бюджет се формират от „обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за 

общини“, т.е близо четири пети, от общата субсидия и 56% от бюдета на общината е за 

финансиране на делегирани от държавата дейности. Съществена промяна през отделните 

години не се регистрира.  

Средно за периода, около 15% от получаваните субсидии са за компенсиране на 

недостатъчния финансов капацитет на общината под формата на „обща изравнителна субсидия 

и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини“. За финансиране на капиталови 

разходи, общината е получавала целеви трансфери (субсидии) от ЦБ, които  в отношение 

представляват 5% от всички получени субсидии и средно около 3,5% от общите бюджетни 

приходи. Колебанията през отделните години са незначителни (от 3.0% до 3,8%). 

Данъчните приходи формират средно около 4% от бюджета на община Летница, като 

най- голяма тежест (98%) в структурата им имат имуществените данъци. Значително по–голям 

дял (22%) от местния бюджет се формира   от неданъчните приходи (общински такси и 

приходи и доходи от собственост). Този дял е относително постоянен, като отклонение се 

регистрира през 2011, г. когато делът на неданъчните приходи формира 26% от бюджетните 

приходи, в следствие на инцидентно увеличение на „други неданъчни приходи“ и отчасти на 

„приходи и доходи от собственост. 

В структурата на неданъчните приходи, най висока тежест (58%) се пада на местните 

такси, където се наблюдава устойчив темп на тяхното нарастване с около 10% на годишна база.  

Този темп на нарастване, компенсира регистрираното постоянно намаляване на приходите от 

продажба на нефинансови активи, което е чувствително след 2012 г. Таксата за битови 

отпадъци е основният приходоизточник в структурата на местните такси в община Летница, 

каквато е обичайната практика в почти всички общини в България. 

В заключение можем да направим извода, че макар и силно зависима от бюджетни 

трансфери от централния бюджет(71%), община Летница е в по-благоприятна ситуация от 

много други общини от нейния ранг и големина. Налице е и позитивна тенденция на 

намаляване на тази зависимост, която изглежда трайна и води до повишаване на финансовата 

автономност на община Летница. 

Структурата на разходите по вид в бюджета на община Летница не се различава 

съществено от структурата в  която и да е българска община. Най-голям е делът (37%) на 

разходите за „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения“, като заедно с делът на разходите за „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ (9%) и „други възнаграждения и плащания за персонала „ се достига равнище на 

разходи за труд от близо 60% от общите бюджетни разходи.   

Разходите за вещева издръжка формират средно около една трета от бюджетните 

разходи. През анализирания период община Летница е разходвала средно около 10% от 

общинския  бюджет за капиталови разходи. Следва да се отбележи, че освен целевите субсидии 

за капиталови разходи от централния бюджет, общината е инвестирала и значителни собствени 

средства  за подобряване на инфраструктурата – техническа и социална. През 2013 г. е налице е 

значително увеличение (с повече от 100%)  на капиталовите разходи спрямо 2012 г. 

Същевременно анализа показва, че два пъти по-голяма част от капиталовите разходи, 

ежегодно отиват за  поддържане и основен ремонт на съществуващите материални активи за 

сметка на придобиването на нови дълготрайни материални активи.  

 

Анализът на бюджетните разходи по функции, показва доминиращата роля на функция 

„Образование“ в бюджетната структура на разходите. Близо 38% от всички разходи по 

бюджета на община Летница са за дейности в рамките на функция Образование. Втората по 
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разходна тежест функция е „Общи държавни служби“ – 23%, следвана от функция „Социално 

осигуряване и грижи“ – 17% и „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда, 

която формира средно около 9% от всчики разходи. Всички останали функции, съгласно 

Единната бюджетна класификация са с тежест под 5%. 

 

За текущо балансиране на своя бюджет и осигуряване на финансови потоци за 

финансиране на проекти от европейските структурни и инвестиционни фондове, общината е 

използвала заемни средства от Фонд ФЛАГ и временни безлихвени заеми от извънбюджетни 

сметки. По информация от отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет към 31.12. 

2013 г. е видно, че община Летница е в добро финансово здраве, без задължения и преходно 

остатъци, които ще и позволят успешно да изпълни множеството проекти, които са 

договорирани от различни оперативни програми за изграждане на модерна техническа 

инфраструктура, като предпоставка за икономическо оживление и по-добро качество на живот 

на територията.  

 

Анализът на бюджета на общината в периода 2010 – 2013 г., ясно показва, че община 

Летница не притежава собствен финансов потенциал за да финансира изпълнението на 

политиките си за развитие в бъдеще. Основен източник на финансов ресурс и през следващия 

планов период ще бъдат европейските структурни и инвестиционни фондове, които трябва да 

подкрепят усилията на общината в постигане на поставените цели в периода 2014 – 2020 г.  

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

Относно природни ресурси и екологично състояние: 

- Община Летница има красива природа, запазена в отлично състояние, дължимо на 

отдалечеността от големи производствени предприятия, замърсяващи въздуха, водите и 

почвите.  

- Разполага с разнообразни ресурси, съхранена природа и уникални атракции, които са 

предпоставки за развитието на разнообразни форми на туризъм, горско стопанство, 

природосъобразно земеделие и животновъдство. 

- Най-значимите екологични проблеми в общината са свързани с: липсата на канализация и 

пречистване и управлението на отпадъците, които оказват влияние върху състоянието на 

околната среда и качеството на живот  

 

Относно демографското състояние на населението:  

- Броят на населението през периода 2007-2011 г. намалява с доста по-голям темп от средния 

темп за страната, за Северозападния район и за област Ловеч. 

- По аналогия с протичащите демографски процеси в страната, района и областта, 

обезлюдяването в общината е по-силно изразено в селата. 

- В следствие на миграцията и демографския срив съществува реален риск от обезлюдяване 

на населените места, което допълнително влошава социално-икономическото им развитие. 

- По-високият темп на намаляване на населението от средния за страната, ниската гъстота и 

повишената възрастова структура са пречка за развитие на пазара на труда. 

- Намалява и гъстотата на населението. В общината тя е по-ниска в сравнение с тази в 

страната, в Северозападен район и в областта, докато гъстотата в гр. Летница е по-малка 

само в сравнение със средната за страната. 

- Процесът по остаряване на населението протича с по-бавно темпо. Възрастовата структура 

в общината е по-благоприятна в сравнение с тази на областта, района и страната. 

- Налице е устойчив отрицателен естествен прираст. По равнище на естествен прираст 

общината е в по-неизгодни позиции в сравнение със страната и областта. 

- Механичният прираст е положителен, но съвсем незначителен. По равнище на механичен 

прираст общината е в по-изгодни позиции в сравнение със страната и областта. 

 

Относно социалната дейност: 
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- Населението на общината в относително по-малка степен разчита на доходи от работна 

заплата. 

- Средната работна заплата е по-ниска от тази в областта и в страната. 

- Темповете на нарастване на работните заплати в общината са по-ниски от тези в областта и 

страната. 

- В общината жилищата на 1000 души от населението нарастват преди всичко заради 

демографския срив, но броят им е по-висок от средния за страната и по-нисък от този в 

областта. 

- Покупателната способност на населението е силно ограничена.  

- В образователната сфера най-големият проблем е намаляването на броя на учениците. 

 

Относно икономическата активност:  

- Коефициентът на икономическа активност в общината е по-нисък от средния за страната и 

от този за областта.  

- Налице са съществени различия по отношение на участието на пазара на труда на лицата 

от различните етнически групи. 

- Делът на пенсионерите в икономически неактивните лица е по-голям от дела им в 

областта. 

- Броят на заетите лица в сектора на промишлеността продължава да е с най-висок 

относителен дял като бележи устойчива тенденция към нарастване. Увеличението на 

заетите в този сектор е за сметка на намаляването на относителния дял на заетите в 

аграрния сектор и в сектора на услугите. 

- По данни, получени от преброяването от 2011 г., равнището на безработицата в община 

Летница е по-високо от средното равнище на безработица в областта в Северозападния 

район и от средното за страната. 

- Налице е тенденция към намаляване на равнищата на безработица в общината, като по 

данни от Агенцията по заетостта равнището на безработица намалява средно с 1,47% на 

година през периода 2007-2011 г. 

- На фона на обстановката в областта, община Летница е на едно от последните места по 

равнище на заетостта. Въпреки предприетите действия в тази насока безработицата остава 

един от най-голямата пречка за подобряване качеството на живот на населението. 

 

Относно  икономическата дейност на предприятията в община Летница: 

- През 2008 и 2009 г. с най-голям дял според броя на предприятията, броя на заетите лица и 

реализираните приходи от продажби се отличава отрасълът „Производство на хранителни 

продукти, напитки и тютюневи изделия”. 

- Делът на инвестиционните разходи за нови технологии и ноу-хау в промишлените 

предприятия е все още нисък, което в следващите години ще се превръща в проблем за 

конкурентоспособността на отделните предприятия. 

- През 2010 г. и 2011 г. с най-висок относителен дял по отношение на притежаваните ДМА 

са предприятията от отрасъла „Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и газообразни горива”. 

- Под влияние на световната икономическа и финансова криза, строителният бранш в 

общината изпитва сериозни затруднения, които се отнасят до реализираните приходи от 

продажби и особено до размера на ДМА.  

-  През 2010 г. община Летница попада в групата на общините с високо равнище на 

използване на земеделската площ (ИЗП) на човек от населението с 20,84 дка., в групата с 

висок дял на ИЗП (57,54%) в общата територия на общината и в групата на общините с 

нисък дял на стопанствата в общината спрямо стопанствата за България (0,07%). 

- В община Летница делът на отглежданите животни спрямо тези в областта е твърде 

незначителен и при повечето видове е между 3 и 6%. 

- По Националната програма по пчеларство за периода 2008-2010 отпуснатите суми на 

община Летница представляват 16,4% от общо отпуснатата в областта сума. 
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- Горското стопанство на общината е стратегически резерв за развитието на туризма, 

дърводобива и дървопреработването, лов и риболов, рационално и екологосъобразно 

ползване на диворастящите билки, горски плодове и гъби и т.н.  

- По отношение на туризма, липса на достатъчно места за нощуване в района. 

- Липса на практика и умения за активно използване на богатия потенциал на общината за 

развитие на туризма като важен елемент на общото развитие. 

- Въпреки влиянието на икономическата и финансовата криза, дейността на предприятията 

от сектор „Услуги” се характеризира с нарастваща тенденция при броя на предприятията, 

броя на заетите лица и нетните приходи като най-голям ръст се наблюдава при приходите 

от продажби (над 4 пъти увеличение). 

- Аграрният сектор в общината е с по-слабо участие в икономическото развитие като 

сравнително добре са развити в общината селското и горското стопанство. 

- Секторът на услугите определя икономическия облик на община Летница. 

- Въпреки световната криза, е налице увеличение на броя на предприятията, броя на заетите 

и на реализираните приходи от продажби във вторичния (промишленост) и третичния 

(услуги) сектор. 

 

Относно административния капацитет на община Летница: 

 

- Анализът на бюджета на общината в периода 2010 – 2013г, ясно показва, че община 

Летница не притежава собствен финансов потенциал за да финансира изпълнението на 

политиките си за развитие в бъдеще.  

- Основен източник на финансов ресурс и през следващия планов период ще бъдат 

европейските структурни и инвестиционни фондове, които трябва да подкрепят усилията 

на общината в постигане на поставените цели в периода 2014 – 2020 г.  

- Може да се направи извод, че в община Летница е налице административен капацитет за 

ефективно финансово управление, който да обслужва процеса на  социално и 

икономическо развитие на територията през следващия планов период. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ НА ВСИЧКИ ОПАСНОСТИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА 

ОКАЖАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ В СЪОТВЕТНИЯ РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ НА 

СНРБ. 

 

СНРБ е разгледал широк кръг от значими природни, човешки и биологични опасности. 

Следващата точка предоставя кратък преглед на значителни опасности в общината.  

 

ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ  

Риск от наводнения 

ОПИСАНИЕ – Наводнението е временно заливане с вода на значителна територия в 

резултат на действията на природни сили или разрушени хидротехнически съоръжения – 

язовирни стени, диги и др. Наводненията са природно явление, което не може да бъде 

предотвратено. Вероятността за тяхната поява и степента на пораженията им зависят от редица 

фактори, познаването и управлението на които позволява да се въздейства върху общите 

негативни последици от наводненията. 

За всички бъдещи идеи за обекти и зони за отдих, спорт и туризъм трябва да се 

разработват внимателно с оглед развитието на съществуващата инфраструктура, осигуряваща 

необходимото количество и с добро качество вода за питейни цели и развитието и 

осигуряването на подходящо отвеждане и пречистване на отпадъчните води. 

 

На територията на община Летница, река Осъм при гр. Летница е определена като Район 

със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ с висока степен на риска с код 

BG1_APSFR_OS_011–дължина 22,5 км. 
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Определената зона - р. Осъм при гр. Летница обхваща поречието на р. Осъм в рамките 

на землищата на с. Александрово, гр. Летница и с. Асеновци и има дължина около 22.5 км. 

Включва се частично и землището на с. Чавдарци, но самото населено място отстои на голямо 

разстояние от реката и не е в риск. Класифицирането на риска в РЗПРН е направено на база 

моделиране на потенциално бъдещо наводнение. Има данни и за минали наводнения, но те са 

без конкретна информация. Високото ниво на риск е определено на база критерия за засегнати 

IPPC и SEVESO предприятия в с. Александрово и гр. Летница. В потенциалната заливаема зона 

попадат предприятията „Старткерамик“ в с. Александрово за изработване на керамични 

продукт и „Керамика 98“ в гр. Летница. Висок риск по този критерий е достигнат и в с. 

Асеновци, въпреки че там няма данни от ПОРН. Близостта на тухлената фабрика „Шаварна 97“ 

до речното корито, както и близостта на селото до останалите две – с. Александрово и гр. 

Летница, е причина за включването му в този РЗПРН. По отношение на критерия за засегнати 

жители населените места надминават слабо прага за нисък риск с общо 1008 души. В рамките 

за потенциалното заливане има и общо 8 шахтови кладенци, което определя ниския риск по 

критерий HH_05, както и градската канализационна система на гр. Летница (нисък риск по 

критерий ENV_01). В долния участък на разглеждания РЗПРН започва зона за защита по 

НАТУРА, което предвид наличието на промишлените предприятия в риск нагоре по течението, 

поставя зоната в заплаха. По останалите критерии този РЗПРН няма риск. Рисковите точки на 

местно /общинско / ниво за община Летница, отбелязани в Програмата по ОС са показани в 

следващата таблица: 

 

Таблица 13 - Рискови точки 

№ Критични точки ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 

 

Застрашава 

 

1. Обработваема земеделска площ / около 1000дка/ в 

участъка между с. Крушуна и помпена станция 

„Крушуна“ 

Обработваема земеделска 

земя 

 

2. 10 % от жилищата в с. Горско Сливово – от високи 

подпочвени води 

Жилища 

 

3. 10 % от жилищата на с. Кърпачево от високи 

подпочвени води 

Жилища 

 

4. Участък от р. Осъм южно от гр. Летница с дължина 

около 350 м. и ширина 160 м. По течението на реката 

след моста на пътя за с. Крушуна 

Обработваема земеделска 

земя 

 

 

Източник: Общинска програма по ОС 

 

Минали събития с наводнения на територията на община Летница са показани в таблица 

8.3 от Предварителна оценка на риска от наводнения на БДУВДР – Плевен.  

 

Основна причина за наводненията са разливанията на реките, вследствие на 

продължителни и интензивни и/или краткотрайни интензивни валежи, както и опасно 

повишаване на нивото на подземните води. В некоригираните речни участъци се наблюдава 

естествено преливане, а в коригираните са налице два механизма: разрушаване на защитните 

съоръжения (диги) на местата, където са в лошо техническо състояние в резултат недобра 

експлоатация, и преливане над защитните съоръжения при протичане на максимални водни 

количества по-високи от оразмерителните за корекцията. Характерни са и поройните 

наводнения, при които интензивността на водообразуването надвишава естествения отточен 

модул на терена и този на канализационните и дренажните системи. 

Защитата при наводнения е комплексна дейност, включваща широк кръг от инженерно- 

защитни, териториално-устройствени, градоустройствени, организационни и др. дейности, 

като: изграждане на корекции, защитни диги, дъждовни канализационни системи в населените 
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места, предпазни събирателни скатови канали, дренажни системи в мелиоративните площи и 

т.н. 

 

Земетресение 

Установено е, че сеизмичната опасност в България в това число и в района на община 

Летница, се определя главно от сеизмичните източници, идентифицирани на територията на 

страната, групирани в географски определените основни сеизмични зони: Шабленска, 

Провадийска, Горнооряховска, Софийска, Маришка и Струмска (Кресненска) и с източник 

Вранча (Румъния). Относително по-слабо е влиянието на сеизмичните източници Мраморно 

море (Турция) и Ксанти (Гърция). 

Най-силните земетресения в близост до община Летница са проявени в Горна 

Оряховица на 14 юни 1913 г. с магнитуд 6,3, в София на 18 октомври 1917 г. с магнитуд 5,3, в 

Стражица на 07 декември 1986 г. с магнитуд 5,7 и в Перник на 12 май 2012 г. с магнитуд 5,6. 

Съгласно „Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони“ и картата на сътресяемостта за периоди 1000 г. към тази 

карта територията на община Летница попада в сеизмичен район от VII сеизмична степен.  

Проектирането на сгради, съоръжения комуникации и други обекти следва да се осъществя със 

сеизмичен коефициент Кс = 0,10. 

Според БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 територията на общината 

попада в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,11 g за период на 

повторяемост от 475 години. 

Инженерно-геоложки условия Територията на община Летница се характеризира с 

разнообразни инженерно-геоложки условия, обусловени от геолого-тектонският строеж, 

подземните води и различните физико-механични, филтрационни и миграционни свойства на 

множество лито-стратиграфски единици, изграждащи приповърхностната геоложката среда. 

По отношение на условията за изпълнение на строителна дейност се диференцират различни 

литоложки разновидности (строителни почви), които се класифицират като земни и скални 

почви, както следва: 

смесени образувания. Категория на изкопните работи – земна. По табл. 1 към чл. 7 на „Наредба 

№ РД-02-20-2/14.02.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” и 

Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложките разновидности според почвеният профил се 

отнасят към земна основа тип D (брой на ударите за проникване на стандартен динамичен 

пенетрометър на дълбочина 30 cm Nspt30 < 15), тип С (Nspt30 -15÷50) и тип Е - почвени 

профили, изградени от пластове C или D и с мощност 5 m до 20 m, лежащи върху корава 

основа с Vs30 __________ 

 

 Описание - Земетресенията представляват внезапно освобождаване на енергия в 

земната кора. При което за кратко време се генерират сеизмични вълни. Причина за 

земетресенията са вътрешните земни сили. Земетресенията възникват в земните недра при 

бързото освобождаване на натрупаната там енергия. Обемът, където се освобождава енергията, 

се нарича земетръсно огнище. В земетръсното огнище настъпва разрушение на земната кора по 

една основна равнина на разкъсване. в резултат на което се формира земетръсния разлом. 

Образуването на разлом е типично за тектонските земетресения и при плитки земетресения 

разлома се наблюдава на земната повърхност. Неговата дълбочина може да достигне до 700 км. 

От земетръсното огнище се разпространяват различни по скорост земетръсни вълни, които 

разтърсват земната повърхност и се възприемат като трусове. Колкото по-голяма енергия се 

освобождава, толкова те са по-силни. Сеизмичните вълни са еластични вълни, които в реалната 

земна среда се разпространяват във вид на трептения.  

 СЦЕНАРИЙ - Съгласно картата за сеизмично райониране на Република 

България приложение № 5 към чл. 15, ал. 2 и чл. 106 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 

2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони територията на община 

Летница попада в зона със земетръсно проявление от VII степен по скала на Медведев - 

Шпонхоер - Карник ( МШК-64), под прякото въздействие на Вранчанското и 

Горнооряховското огнище. При определяне на възможния разрушителен ефект на 
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земетресението върху сгради тежест имат следните фактории: общо състояние и поддържане 

на сградния фонд, земетръсна неосигуреност на конструкции, изградени преди 1987 г. (преди 

1987 г. действат нормативни документи за земетръсна осигуреност в строителството, при които 

общината попада в територия с по-ниска степен на земетръсно въздействие); степен на 

износване, поради вибрации и изложеност на постоянни природни и техногенни въздействия, 

периодично наводняване на основите на сградите при проливни дъждове и снеготопене (около 

които няма изградени водоплътни тротоари) или изградени от кирпичен материал. При едно 

сравнение между картите за сеизмично райониране на страната се забелязва тенденция за 

повишаване на интензитета на земетръсно проявление по райони, т.е. въпреки определената 

VІІ-а степен за общината, не е изключено да има земетресение с по-голям интензитет и 

респективно по-голям разрушителен ефект. 

В резултат на сеизмичното въздействие по разглеждания сценарий за възникване на 

земетресение с интензивност VІІ-та степен е възможно възникване на следната обстановка: 

- паника и наранявания на хора; 

- средни, частични и слаби повреди на сградния фонд; 

- няма да има население без подслон; 

- временни прекъсвания на телекомуникации и електрозахранване;  

- вероятни нарушения във водопроводи и прекъсвания на участъци от транспортната 

инфраструктура, поради свличания и слягания на почва, срутвания на скални късове и др.; 

-  вероятни са пожари в ограничени размери. 

 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР – 7 декември 1986 г. се случва най-силното 

земетресение след дълга пауза. Това в района на Стражица, с магнитуд 5. 7. Силно пострадали 

са селищата Стражица, Ясеново и Марково - до 80% разрушения. Второто земетресение усилва 

ефектите от предхождащото го събитие до значителни повреди и разрушения, включително и в 

нови и по-масивни сгради и съоръжения. Разрушени са частично или напълно 15 000 сгради, 

жертви-2 човека, ранени 60. Последствия от земетресението- поява на пукнатини в почвата и 

пътищата, избликване на вода, образуване на малки пясъчни и кални вулкани в ниските 

оводнени терени, активизиране на голяма част от свлачищата и др. Земетресението е усетено в 

област от 180 000 km2.  

Вранчанското земетресение (наричано също Свищовско земетресение) става в 21:20 

местно време на 4 март 1977. Земетресението е с магнитуд 7,4. а епицентърът му е в Източните 

Карпати, Окръг Вранча, Румъния. Хипоцентърът се намира на дълбочина 94 km. Жертвите са 

над 1 600, повечето от тях в Букурещ. Земетресението нанася щети и в България, като в 

Свищов са разрушени промишлени (Химически комбинат „Свилоза“), жилищни сгради и има 

жертви  

Чирпанското земетресение става в 11.20 часа на 14 април 1928 година. Велика събота. 

Земетресението е с магнитуд 6,8 по Скалата на Рихтер и епицентър на около 8 км 

северозападно от Чирпан. На 18 април вечерта следва нов силен трус с подобен магнитуд и 

епицентър близо до Поповица, Пловдивско, но разрушенията от него са по-малки. 

Хипоцентърът и на двата труса се намира на дълбочина около 15 км. Жертвите са 107 души, 

500 са ранени, 26 хиляди сгради са разрушени, а 21 хиляди други са пострадали. 

 

Свлачища  

На територията на общината няма регистрирани свлачища съгласно списък на 

свлачищата в област Ловеч, регистрирани и наблюдавани от „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД – клон 

Плевен към 31.12.2018 г. 

Суша 

Сушите възникват, когато дефицитът на валежите за даден период е повече от средния 

дефицит на валежи за същия период. В исторически план недостигът на вода и потенциалната 

суша в района на Община Летница не е би толкова тежък. 

Метеорологична суша с по-малко от 70 % валежи, което води до малко или никакви 

валежи през лятото в по-голямата част от общината. Ниско ниво на влагата в почвата намалява 

растежа на тревата в пасищата и селскостопанската производителност, намаляват 
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повърхностни води, което води ниско ниво на питейна вода в цялата общност. 

Поледици 

Поледица е много тънък слой лед, който се образува по пътища и тротоари при 

понижаване на температурата на въздуха и почвата. Поледицата се наблюдава само на нивото 

на земната повърхност. Тази тънка кора лед има цвета на материала под нея и е много трудно 

забележима. Може да създаде хлъзгави и опасни условия, без шофьорите или пешеходците да 

забележат променящите се метеорологични условия. 

 

Силни бури 

ОПИСАНИЕ - Ландшафтът на територията на общината е разнообразен. Има два вида 

релеф: равнинен – града и планински – селата. Равнинният релеф на север и североизток се 

съчетава с речни долини, а принадлежността й към Деветашкото плато издига южната й част 

високо само няколко километра на юг. През територията й преминава река Осъм, в чиято 

долина е и най-ниската точка на общината – 68 м. надморска височина. Най-високата точка е 

връх Дренака край село Горско Сливово – 472.8 м. надморска височина. Важен ресурс за 

развитието на общината и по-специално на туризма е карстовото Деветашко плато, попадащо в 

територията й – тук съществуват в голяма концентрация всички видове карстови форми – кари, 

въртопи, валози, сляпа, полусляпа и суха долина, каньон, пропасти, пещерни галерии и зали. 

Географското разположение на Общината я предпазва от силни ветрове. 

СЦЕНАРИЙ - валеж от „леден дъжд“ и възникване на обледяване на пътните 

настилки на пътната мрежа свързваща гр. Летница и селата Горско Сливово и Кърпачево. 

Автомобилите без поставени вериги или висока проходимост буксуват. 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР – съгласно справка в сайта на НИМХ-БАН, почти 

ежегодно образуват поледици в Ловешка област. 

 

Градушки 

ОПИСАНИЕ - Градушка (град) е вид валеж от ледени зърна с размер между 5 и 

150 mm в диаметър. Дължи се на преохлаждане на кондензати във високите части 

на атмосферата. Наблюдава се най-често в пролетно-летния сезон. Градушката се образува 

само от един вид облаци, купесто-дъждовни, обикновено във фронта на буреносната облачна 

система. Често те имат характерен зелен оттенък. 

СЦЕНАРИЙ - Мощната градушка покосява гр. Летница. Ледените парчета, трошат 

наред керемиди, стъкла на къщи и автомобили. Градушката е с големина като някое по-малко 

яйце.  

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР – според НИМХ-БАН, последната по-значителна 

градушка е паднала през 2017 г. 

 

Снегонавявания 

ОПИСАНИЕ - характеризираща се с ниска температура, силни ветрове и обилен   

снеговалеж. Понякога вместо нов сняг, ветровете навяват падналия по-рано сняг.  

СЦЕНАРИЙ - В община Летница се е образувала  снежна  покривка с дебелина близо 

1 м. От агенция "Пътна инфраструктура" информират, че поради силен вятър и снегонавявания 

се ограничава движението на моторни превозни средства пътя Летница – Горско Сливово. 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР  - няма статистически данни. 

 

Ерозия  

ОПИСАНИЕ -  ерозия е въздействието на повърхностни процеси (като водни течения 

или вятър), които премахват почва, скали или разтворени вещества от едно място на земната 

кора и го пренасят до друго място. Естественият темп на ерозия се контролира от действието 

на геоморфологични подбудители като дъжд, износване на скалната основа в реките, брегова 

ерозия от морето вълните, ледниково теглене, абразия, наводнения, ветрова абразия, подземни 

води и свлачища. 

СЦЕНАРИЙ - Разпределение на риска от площна водна ерозия на почвата на 

територията на Област Ловеч е сред най-застрашените по отношение на почвени загуби от 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B6%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B0
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водна ерозия в земеделските земи (по 4,6% годишно) и сред областите с най-висок риск от 

проява на площна водна ерозия на почвата на земеделските земи (10 – 12 t/ha y).  

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР - няма статистически данни. 

 

ОПАСНОСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ЧОВЕКА  

По инфраструктурата от жизнено важно значение 

Инфраструктурата от жизнено важно значение включва: 

 Енергетика - Доставка и разпределение на електроенергия, доставка на природен газ 

и гориво 

 Телекомуникации - Телефонна мрежа и клетъчни мрежи, радио и телевизионни 

услуги; 

 Транспорт - Пътни и железопътни мрежи, летища и др. 

 Граждански услуги - Водоснабдяване, пречистване на отпадъчни води и мрежи за 

дъждовни води. 

Срив в снабдяването с вода 

ОПИСАНИЕ – Помпена Станция „Червен бряг” е основен източник на  

водоснабдяването на гр. Летница. Изградените външни водопроводи се нуждаят от 

реконструкция и обновление. Останалите населени места на общината се водоснабдяват от с. 

Александрово. 

СЦЕНАРИЙ – повреда в снабдителния водопровод от ПС „Червен бряг”. Ще бъдат 

засегнати приблизително 2000 души.  

Социални последици: 

- Въздействия върху здраве в домовете, където водата е критична важна; 

- Невъзможност за приготвяне на храна и загуба на нетрайни хранителни запаси; 

Икономически последици: 

- Въздействие върху бизнеса и индустрията като земеделието 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР - няма статистически данни за продължително 

прекъсване на водоснабдяването. 

 

Срив в снабдяването с електричество  

ОПИСАНИЕ – В община Летница няма изградена подстанция. Енергийната мрежа на 

общината се обслужва от подстанция в гр. Левски. Всички населени места от общината са 

100% електрифицирани. На територията на локацията са разположени 64 трафопоста, от който 

44 са собственост на ЧЕЗ, а останалите 20 са друга собственост. Всички трафопостове се 

обслужват от компания ЧЕЗ.  

В град Летница завърши изграждането на първи етап от реализацията на разработена 

генерална схема за газификация, обхващаща участъци и отклонения за захранване на 

промишлени и обществено-административни потребители, разположени в различни части на 

града. През 2011 г. газоразпределителна мрежа на гр. Летница е пусната в експлоатация. 

Газифицирани са както обществени сгради - училище, административна сграда, пенсионерски 

клуб, така и частни домове. Започна изпълнението на Проект "Газоразпределителна мрежа на 

гр. Летница – Етап 2". Фотоволтаична електроцентрала е изградена върху 400 декара земя в 

Индустриален парк-Летница. Мощността й е 4х4 мегавата. Към соларния парк са изградени три 

нови електродалекопровода.  

Уличното осветление е собственост на община Летница. 

СЦЕНАРИЙ - Буря е причинила прекъсвания на електропроводи ниско средно 

напрежение в община Летница по данни на „ЧЕЗ“. Близо 2000 клиента на компанията са 

останали без електричество заради бурята.  

Социални последици: 

- Въздействия върху здравето в домовете; 

- Невъзможност за приготвяне на храна и загуба на нетрайни хранителни запаси; 

- Проблеми със сигурността поради липса на градско осветление; 

- Въздействие върху други услуги, които се основават на силата като водоснабдяване, 

гориво и комуникации 
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Икономически последици: 

- Въздействие върху бизнеса и индустрията като земеделието 

- Въздействие върху транспортните мрежи като пътищата и железопътни линии. 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР – няма точна статистика 

 

Горски и полски пожари  

ОПИСАНИЕ - Наличието на значителни по площ горски масиви са предпоставка за 

възникване на големи горски пожари. Горският фонд се стопанисва от СЗДП ТП ДГС „Ловеч”- 

гр. Ловеч. Терените са трудно достъпни за хора и техника и от там идва и големия размер на 

щетите. Същият проблем стои и при полските пожари. Основната  причина за възникването на 

пожарите е човешкия фактор. 

СЦЕНАРИЙ – Възникване на пожар на територията на СЗДП ТП ДГС „Ловеч”. 

Пожарът е низов. Има смесени дървесни видове. Релефът е силно пресечен. Температурата на 

въздуха е 35 градуса. Духа вятър със скорост 5 м/с.  

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР- През месец юли 2007 г. вследствие на високите 

температури и вероятни човешки небрежности на територията на област Ловеч възникват 

масови горски и полски пожари. Пожарната обстановка се влошава вследствие силния вятър. 

На 23.07.2007 г. възниква пожар, обхванал горски масив, сухи треви и храсти между селата 

Кърпачево, Горско Сливово, Крушуна, община Летница и селата Деветаки и Брестово, община 

Ловеч. Пожарът е на площ около 40 000 дка. В ликвидирането на произшествието участват 9 

пожарни автомобила с пожарникари от РСПБЗН – Ловеч, Плевен, Габрово и Монтана, 

служители на РПУ – Ловеч, модул от МО с 40 човека, екипи от ГЗ, гасачески групи от 

Държавното лесничейство и местното население. 

 

Високи температури 

ОПИСАНИЕ – високите температури са характерни през летните месеци. 

Община Летница е в средния климатичен район на северо-българската подобласт на 

умерено континенталната климатична зона. Климатът се характеризира с мека и снежна зима и 

дълго, топло лято, понякога с периоди на засушаване, изискващи развитието на поливно 

земеделие. Меандрите на р. Осъм допринасят за добрата запасеност с влага на почвения слой. 

Климатът осигурява дълъг топъл сезон (от средата на април до края на октомври), докато 

зимата е кратка – снежните, студени месеци са от декември до края на февруари. От гледна 

точка на туризма това е особено благоприятно. Дъждовните периоди са също сравнително 

кратки (март-април и октомври – ноември). В последните години зачестяват периодите на 

засушаване, предполагащи развитие на поливно земеделие.  

Настъпилото всеобщо затопляне в климата се отразява чувствително и в този регион. 

Данните показват тревожно покачване на температурата с около 0,6ºС  за десет годишен 

период. Средногодишната температура на страната е между 10ºС и 14ºС, като преобладаващи 

са стойностите между 11ºС и 12ºС. За общината стойностите са между 10ºС до 12,2ºС, като 

отговарят на тези за страната. В равнинните и хълмисти земи на Северна България най-

ниската средномесечна температура се проявява през м.януари /-1,4ºС и -2,0ºС/, а за Летница – 

1ºС. Най-високите средномесечни температури са характерни за месеците юли-август. Те са в 

порядъка 21 – 24ºС за страната. За Летница тези температури са доста по-високи – около 27 – 

28ºС. 

СЦЕНАРИЙ – имайки предвид, че на територията на общината няма регистрирана по-

висока температура ще приемем, че най–високата температура ще бъде 340 С отчитайки 

глобалното затопляне. Повишена е пожарната опасност в горите. 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР – 2006 г. е отчетена температура е 330 С. 

 

Разлив на опасни вещества  

ОПИСАНИЕ – На територията на общината няма големи промишлени предприятия, 

които да предизвикат бедствени аварии. Усложнена обстановка може да се получи като 

вторичен ефект при земетресение, наводнение, пожари и др.  В община град Летница като 

източник на аварии и разпространение на промишлени отровни вещества са: 
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- „България фуудс“ ЕООД; 

- пожароопасни и взривоопасни обекти като бензиностанции и газ-станция; 

- водопроводните съоръжения на “В и К” АД;  

-  автомобилният превоз на опасни товари;            

- склад за  ПРЗ/препарати за растителна защита / с изтекъл срок на годност.  

СЦЕНАРИИ – 

Анализът и оценката на риска в „България фуудс“ ЕООД показва, че основният риск от 

обекта се дължи на употребата на амоняк в хладилната инсталация. Основните щети от 

реализация на разгледаните събития /при аварии с разхерметизиране на Циркулационен 

ресивър (-40 0 С),  Междинен ресивър (-10 0 С ), Линеен ресивър (+25 0 С)/ са свързани с 

токсичното въздействие на амоняка. Зоната на заплаха при аварии с разхерметизиране Линеен 

ресивър (+25 0 С) с концентрация във въздуха на амоняк, над която се допуска, че населението 

може да изпита сериозни или други сериозни здравословни ефекти или понижена способност 

да се спасят, е на разстояние до 163 м от обекта и в нея попадат съседни обекти. 

Изпускане на газ пропан. Специфичното му  тегло е по-голямо от това на въздуха и в 

случай на авария се утаява в приземните слоеве. За разнасянето му са необходими специфични 

метеорологични условия – вятър. Анализа и оценката на риска на бензиностанция и газстанция 

в гр. Летница показа, че при авария с изтичане на газ няма да има последици за района извън 

територията на обекта. 

Анализът и оценката на риска в склад за ПРЗ /препарати за растителна защита / с 

изтекъл срок на годност показва, че при отделянето на отровни вещества няма да има 

последици за района извън територията на обекта. При разлив на течни ПРЗ /Препарати за 

растителна защита/ и нефтени продукти е възможно проникване в почвата и подпочвените 

води и замърсяване компонентите на околната среда. 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР - няма статистика 

 

Транспортни произшествия   

ОПИСАНИЕ – ПТП е събитие, възникнало в процеса на движението на 

пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора и/или нанесло повреда 

на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.  

СЦЕНАРИЙ - тежка катастрофа е станала между тир и автобус на пътя Ловеч-

Летница. Произшествието се е случило малко след 7 часа сутринта. Тирът е ударил автобуса 

отзад и той се е обърнал в канавката. Имат пострадали пътници от автобуса. 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР - няма статистика 

 

Ядрена или радиационна авария 

ОПИСАНИЕ - Аварията предизвиква облак от радиоактивни отпадъци, който 

преминава над части от страните. При възникване на авария в АЕЦ или трансграничен пренос 

на радиоактивни вещества ще се заразят или замърсят в определена степен населението, 

селскостопанските животни и насажденията, откритите водоизточници, въздуха, почвата, 

сградите, съоръженията и всичко, останало на открито. В зависимост от вида на основните 

изотопи в радиоактивния облак, заразяването ще продължи няколко денонощия, месеци или 

години. Начините на облъчване на населението, вследствие на изхвърлянето на радиоактивни 

вещества в атмосферата могат да бъдат следните: 

- външно облъчване - при преминаването на радиационния облак и от отложените 

изотопи върху почвата, сградите и други обекти в околната среда. Това облъчване ще намалява 

с времето, поради радиоактивното разпадане, отмиването и просмукването в дълбочина на 

земната повърхност. 

- вътрешно облъчване - от вдишване на радиоизотопи от облака и от 

консумирането на радиоактивно замърсени хранителни продукти и вода. 

Радиационните дози, получени от населението се определят от вътрешното и външно 

облъчване. Високите дози облъчване предизвикват лъчева болест и ракови заболявания. 

Авариите с радиоактивни източници обхващат широк диапазон, като включват намерени 

радиоактивни източници или материал, замърсени площи или предмети, загубени или 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%82
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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липсващи източници, източници без защита, аварии в лаборатории, промишлени или 

изследователски обекти. 

Радиоактивните материали, под формата на закрити радиоактивни източници се 

използват в широк диапазон в промишлеността, медицината, изследователската и 

преподавателската дейност, както и в известен брой потребителски продукти. Тези източници 

се използват в радиографията, установки за стерилизация, при радиотерапия и в нуклеарната 

медицина, в промишлеността при сонди, нивомери. дебеломери. Плътномери и влагомери, 

антистатични устройства, осветителни тръби, както и в пожароизвестителните датчици. Тези 

източници имат широк обхват от активности. Аварийни ситуации възникват, когато има 

пропуск в контрола на радиационната безопасност на мястото на използване на източника 

(например оставен извън защитния контейнер гама-терапевтичен източник или контейнер с 

източник, открит на обществено място). Най-голямата опасност за сериозни увреждания за 

хората при тези източници идва от незащитен източник с висока активност. Последствията 

може да бъдат много сериозни, в някои случаи дори смърт, ако с източника е имало контакт 

лице. незапознато с опасността от радиацията или което не знае. че източникът е радиоактивен. 

СЦЕНАРИЙ - Критична ситуация в общината може да възникне при радиационна 

авария в АЕЦ „Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни замърсявания. При над 

проектна авария в АЕЦ „Козлодуй” съответстваща на седма степен по международната скала 

“INES” разработена от “МААЕ”, на територията на Ловешка област и в частност община 

Летница ще се формира усложнена радиационна обстановка. Според посоката и скоростта на 

вятъра, възможно е територията на областта да се покрие до 40% с радиоактивни замърсители. 

Радиоактивното отлагане над областта ще се почувства най-рано на 7-8 час след началото на 

аварията, като радиационния фонд ще се промени в рамките на 1 мsv\h при нормална стойност 

0,2msv\h. Възможни са завишени стойности в локални участъци в зависимост от атмосферните 

условия и височината на изхвърлените радионуклеиди. Територията на Общината може да бъде 

радиационно натоварена и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества при аварии  в 

АЕЦ-ли в близост до Република България. 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР - Чернобилската авария е тежка промишлена 

авария, възникнала на 26 април 1986 година в съветската Чернобилска атомна 

електроцентрала. Обикновено тя се приема за най-тежката авария в историята на ядрената 

енергетика, като наред с аварията на АЕЦ Фукушима I от 2011 година тя е едното от 2-те 

събития от ниво 7 по Международната скала за ядрени събития. Чернобилската авария 

предизвиква облак от радиоактивни отпадъци, който преминава над части от СССР, Източна 

Европа и Скандинавия. Обширни райони в днешните Украйна, Беларус и Русия са замърсени, а 

около 200 хил. души са евакуирани от родните си места. Близо 60% от радиоактивните 

отпадъци падат на територията на Беларус. 

 

БИОЛОГИЧНИ ОПАСНОСТИ 

Човешка пандемия  

ОПИСАНИЕ - проява на инфекциозно заболяване, което се разпространява сред 

населението на определен обширен географски регион, континент или по целия свят, като се 

заразяват много хора. Практически пандемията е вид всеобхватна епидемия, характеризираща 

се с появата на нов вирус или инфекциозен носител, срещу който човешката популация няма 

имунитет. Обикновено процентът на смъртност при пандемичните вълни е особено висок.  

СЦЕНАРИЙ 

Социални 

• Ще има смъртни случаи, хоспитализации и инфекция сред населението; 

• Ограничения на „масовите събирания“, забрана достъпа до обществени 

учреждения и училища и ограничаване на движението; 

• Възможни социални вълнения 

Икономически 

• Преки разходи за здравна система; 

• Загуба на производителността на работниците, с голямо въздействие върху бизнеса 

и промишленост 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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• Загуба на туристическата индустрия. 

Инфраструктура  

• Поради наличие на болнични, болести и смъртни случаи ще има намален 

капацитет за предоставяне на работна сила основни услуги за услугите, които са 

жизненоважно значение. 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР - Хонконгски грип (щам H3N2) е пандемия от 1968 –

 1969 г. Щамът H3N2 е причина за 34 000 умрели в САЩ. За пръв път е изолиран в Хонг Конг в 

началото на 1968 г., а в щатите се появява в края на същата година. Пандемията от грипния 

щам е причина за смъртта на около един милион души по цял свят. Вирусът на инфлуенца A 

(H3N2) продължава и днес да циркулира сред населението. 

 

Болест по животните  

ОПИСАНИЕ - Животинските болести обикновено се отнасят до редица болести по 

животните по животните като шап и говежди енцефалит. Широко разпространена епидемия по 

животните има потенциал за сериозни последици за градинарството, животновъдството и 

горското стопанство в България. България има ограничена историческа експозиция към 

заболяване и е много податлив на биологични опасности. 

СЦЕНАРИЙ 

Чума по овцете и козите. В стопанството на фермер от община Летница е засечено 

болно животно. Взети са проби и те са доказали наличие на PPR. Собственикът твърди, че 

животните му са отглеждани "оборно-пасищно, с електро пастир и не е имало смесване с друго 

стадо". Взети са обаче кръвни проби и от две съседни стопанства, защото животните от всички 

стопанства ползват общ водопой. 

Последиците от голяма епидемия по животните в рамките на община Летница може да 

включва: 

• Унищожаване и икономически загуби за млечни продукти и говеда индустрии 

• Загуба на износ 

• Намаляване или преустановяване на някои видове внос; 

• Загуба на заетост и някои предприятия; 

• Разпространение на болестта по други животни и големи икономически загуби. 

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРИМЕР - Подобна болест  "Лудата крава" порази до такава 

степен Великобритания, че през 1993 година имаше по 1000 нови случая на седмица, а в 

периода 1996 – 1999 година  ЕС забрани вноса на британско говеждо и телешко месо. 

 

АНАЛИЗ НА РИСКА И ОЦЕНКА 

Анализът на риска позволява да се направи оценка на базовата линия и мониторинг,  да 

се определи дали рисковете се променят и дали има ефективен риск. Процесът включва оценка 

на вероятността от всяка опасност като „Много вероятно“, „Вероятно“, „Възможно“, или 

„Малко вероятно“, „Много рядко“, а последствията като „катастрофални“, „големи“, 

„умерени“, „малки“ и „незначителни“. Комбинацията от вероятността и последствията са 

довели до всяка опасност рисков рейтинг „Ниско“, „нисък“, „Умерено“, „Високо“, 

„Екстремно“. Използваната методология в този раздел за анализ на риска е описан в Указания 

за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия от Съвета 

за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет на Република България, ISO 

31000: 2009 „Управление на риска - принципи и насоки“, предварителна оценка на риска от 

наводнения в Дунавски район за басейново управление. Първата част от процесът включва 

идентифициране и анализ на риска на опасности в общината. Анализът на риска включва 

разглеждане на вероятността и последиците от всяка опасност. Резултатът от този процес е 

списък на опасностите, класирани от ниско до екстремно.  

(Таблица 14). 

Източник на  риск 

Критерии за 

вероятност, 

(Ниво - 

Критерии за 

последствията, 

(Ниво - описание) 

Качествена 

оценка на 

риска, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3
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описание) (Ниво) 

Земетресения C-Възможно 5-Катастрофални Високо 

Речни наводнения B-Вероятно 3-Умерени Високо 

Човешка пандемия  

D-Малко  

вероятно 5-Катастрофални Умерено 

Скъсване на язовирна стена C-Възможно 3-Умерени Високо 

Разлив на опасни вещества C-Възможно 2-Малки Умерено 

Големи транспортни 

произшествия свързани с 

автомобилния транспорт B-Вероятно 1- Незначителни Ниско 

Продължителни суши C-Възможно 3-Умерени Умерено 

Ядрена или радиационна 

авария  C-Възможно 3-Умерени Умерено 

Пожари в земеделски 

територии B-Вероятно 2-Малки Умерено 

Горски пожар  C-Възможно 3-Умерени Умерено 

Ерозия  

D-Малко  

вероятно 2-Малки Ниско 

Високи температури C-Възможно 2-Малки Умерено 

Животинска епидемия C-Възможно 1- Незначителни Ниско 

Свлачища C-Възможно 3-Умерени Умерено 

Градушка B-Вероятно 2-Малки Умерено 

Поледици B-Вероятно 2-Малки Умерено 

Силни бури C-Възможно 2-Малки Умерено 

Снегонавявания  C-Възможно 2-Малки Умерено 

Прекъсване на доставките на 

основна стока/услуга - 

електроснабдяване C-Възможно 1-Незначителни Ниско 

Прекъсване на доставките на 

основна стока/услуга 

водоснабдяване C-Възможно 1-Незначителни Ниско 

 

Оценка на риска 

Резултатите от анализа на риска спрямо опасностите бяха оценени ниско, умерено, 

високо и екстремно, беше извършен по-задълбочена оценка на риска. Приоритетно бяха взети 

чрез по-задълбочена оценка на риска беше направена на нива високо и екстремно. Рискът, 

свързан с всяка от тези опасности, беше оценяван по отношение на сериозност, управляемост и 

нарастване, като се използва следната тежест: 

• Сериозност 

Стойността му е 50% от общия резултат на опасностите. Оценката за сериозност е 

следствие използва същите критерии за оценка, използвани при анализа на риска. Той се 

прилага във всяка от четирите среди, социални, Икономически, инфраструктура изградена от 

човека и околна среда за всяка опасност. 

• Управляемост 

Стойността му е 40% от общата опасност. Нивото на управляемостта е комбинация от 
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трудността при управление и текущо ниво на усилие, което се прилага. Той се прилага за всяка 

от четирите области за управление на извънредни ситуации, превенция, готовност, реагиране и 

възстановяване за всяка опасност. 

• Нарастване 

Стойността му е 10% от общата оценка на опасностите. Нивото на нарастване е 

комбинация от вероятността за появата на нарастващото събитие и промените в излагане на 

общността на събитието. 

Бяха проведени и консултации с експерти по време на процеса за изясняване на някои 

точки. Процесът на анализ на риска и оценка има е довело до приоритетен списък на 

опасностите, който позволява на СНРБ да насочи ресурсите към тези с най-голям приоритет. 

Приоритетният списък на опасностите в Таблица 15 не се различава от списъка в 

предишния ПЗБ. 

(Таблица 15). 

Опасности 

Крайна числова стойност 

от таблица в прил.№ 19 

Земетресения 12.7 

Речни наводнения 9.5 

Човешка пандемия  8.8 

Скъсване на язовирна стена 7.9 

Разлив на опасни вещества 7.1 

Големи транспортни произшествия 

свързани с автомобилния транспорт 6.8 

Продължителни суши 6.5 

Ядрена или радиационна авария  6.2 

Пожари в земеделски територии 5.8 

Горски пожар  5.7 

Ерозия  5.5 

Високи температури 5.3 

Животинска епидемия 4.8 

Свлачища 4.8 

Градушка 4.0 

Поледици 4.0 

Силни бури 4.0 

Снегонавявания  4.0 

Прекъсване на доставките на основна 

стока/услуга - електроснабдяване 4.0 

Прекъсване на доставките на основна 

стока/услуга водоснабдяване 4.0 

 

Важно е да се отбележи, че приоритетният списък на опасностите се основава на риска 

за общината като цяло.  

ОПАСНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

Докато Таблица 15 показва рисковете, свързани със община Летница може да се 

очаква, че СНРБ ще се подготви и управлява определени опасности. 
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Когато опасностите са извън границите на капацитет на СНРБ. Тези опасностите 

вероятно ще изискват информация от други СНРБ и / или отговор на национално ниво: 

• Широко разпространена човешка пандемия 

• Широко разпространена животинска епидемия; 

• Земетресение с епицентър около Горна Оряховица 

Другите опасности, които могат да бъдат от националното значение все още изискват 

активност в ПГРВ за позициониране на СНРБ да се подготви, да отговори и възстанови от 

бедствията и свързаните с тях опасности. 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ ЗА СНРБ 

Критериите за управляемост в рамките на профила на риска осигуряват важна 

информация за напредъка в рамките на ПГРВ. Последиците от това в ПГРВ, са както следва: 

Превенция  

Идентифициране и анализиране на дългосрочните рискове за човешкия живот и 

имуществото от природни или неприродни рискове, предприемане на стъпки за премахване на 

тези рискове, ако е възможно, и ако не, намаляване степента на тяхното въздействие и/или 

вероятността за тяхното възникване. 

Готовност 

Разработване на оперативни системи и способности, преди извършване на СНАВР, 

включително програми за самопомощ и реагиране за широката общественост, както и 

специфични програми за спешни услуги, услуги от животоспасяващо значение и др. служби. 

 Реагиране 

Действия, предприети непосредствено преди, по време или непосредствено след 

СНАВР за спасяване на човешки живот и имущество и за подпомагане на общността да се 

възстанови. 

Възстановяване 

Координираните усилия и процеси, използвани за постигане на непосредствена, 

средносрочна и дългосрочна холистична регенерация и подобряване на общността след спешна 

помощ. 

РАЗДЕЛ III 
ПРЕВЕНЦИЯ 

 

Раздел Превенция представя процеса, мерките и дейностите за превенция, с цел 

намаляване на риска от бедствия (по отношение на рисковете определени в раздел Профила на 

риска, които касаят общностите в община Летница и са от значение за СНРБ). За повишаване 

на устойчивостта на общностите към рисковете от бедствия, от съществено значение е да се 

свържат процесите на планирането на защитата при бедствия с планирането на дейностите на 

местните власти, с цел осигуряване на възможност за интегриране на мерките за превенция в 

планове, програми и проекти, включително при осъществяване на обичайните дейности. 

Идентифициране и анализиране на дългосрочните рискове за човешкия живот и 

имущество от природни или неприродни рискове, предприемане на стъпки да се елиминират 

тези рискове, ако е практически възможно, и ако не, да се намали степента на тяхното 

въздействие и вероятността за тяхното възникване.  

 

1. ЦЕЛ И КОМПОНЕНТИ НА РАЗДЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ 

ЦЕЛ КОМПОНЕНТИ 

Целта на раздела е да представи 

рамката, насоките на СНРБ, 

структурите, ролите, 

отговорностите и процесите, 

които могат да бъдат 

приложени за въздействие 

върху рисковете и постигане на 

• Ясно и кратко изложение на принципите и 

критериите за намаляване на риска от бедствия в 

рамките на СНРБ чрез превенция. 

• Описание на това как се управлява намаляването на 

риска и колко предизвикателства свързани с 

превенцията са адресирани до СНРБ 

• Отчет на резултатите от извършените дейности и 
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дългосрочно намаляване на 

риска от бедствия. 

описания на конкретни, измерими и постижими 

мерки на СНРБ за превенция 

• Описания на конкретни политики, мерки, методи 

и/или средства и дейности за постигане на 

желаните резултати за намаляване на риска от 

бедствия чрез превенция 

  

2. ПРИНЦИПИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА 

СНРБ има следните принципи, които са в основата на превенцията: 

• Човешкият живот и безопасността имат предимство пред всички останали 

рискови приоритети; 

• Рисковете с висока вероятност и високи последствия са с висок приоритет; 

• Рискове, които могат да предизвикат тежки икономически загуби (особено за 

селското стопанство и туризма), значителни щети на сгради, инфраструктура или услуги от 

жизнено значение са с висок приоритет; 

• Балансиран практически подход за намаляване на риска.  

 

3. ЦЕЛИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА 

СНРБ на община Летница идентифицира следните цели за намаляване на риска, които 

ще са основа за разработване на общинска програма през целия живот на този план, съобразен 

със Стратегическа цел 1 „Координиране усилията за намаляване на рисковете, породени от 

опасности, които застрашават живота, благосъстоянието, инфраструктурата, икономическата 

структура и екологичните системи, които подкрепят, начин на живот на община Летница”: 

• подобряване разбирането за опасностите в рамките на общината и техните 

последващи рискове 

• ефективно съобщаване на рисковете на общността и партньорите 

• приемане най-добрата практика при оценката и съобщаване на риска 

4. МЕТОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

СНРБ се фокусира върху координацията и интеграцията на дейности, свързани с 

редуциране и въздействие върху текущата работа на членове на СНРБ и други заинтересовани 

страни. Основните методи за намаляване на риска включват: 

• Разработване на програми за намаляване на риска в рамките на СНРБ; 

• Разработването на фокус върху управлението на риска в цялата община и на 

колективното управление на рискови дейности; 

• Наблюдението и оценката на намаляването на риска и ефективно отчитане на 

резултатите; 

• Улесняване на обмена на информация в рамките на СНРБ. 

 

5. СРЕДСТВА И ДЕЙСТВИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

КАК РЕЗУЛТАТ 

СНРБ - проекти за 

превенция 

Идентифициране на дейностите за превенция от СНРБ, изготвяне на 

общинска програма и план за изпълнение на общинската програма 

Подобряване на 

информацията 

чрез попълване на 

кадастъра 

Информацията за опасностите се актуализира и разпространява до 

предприемачите и общността. Планирането на земеползването е 

съгласувано с актуална информация 

http://gis.mrrb.government.bg/KGR/ 

СНРБ Разпространяват се съвети за опасностите и информация, 

координиран подход към общински план за развитие на община 

Летница, промени и предложения за развитие 

Общински съвет Информирани са представителите на местната власт и 

ръководителите на учреждения при извънредни ситуации 
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Портал за картиране 

на наводнения 

Порталът, в момента е разработен, и позволява пряк външен достъп 

до електронни информация  

https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-

upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/ 

Консултативна 

група за линкове 

Насърчаване на обмена на информация и сътрудничеството и 

намаляване на риска 

Прогнозиране на 

наводненията 

Автоматизирани предупреждения, предоставени на общността, 

прогнозиране в реално време на разположение чрез телефон и 

интернет 

Група социални 

медии 

Информацията и съветите се разпространяват и получават по време 

на мирно време и при бедствия. 

ДГС Планове за защита на горските територии от пожари 

 

МЕХАНИЗМИ 

КАК РЕЗУЛТАТ 

законодателство • Закон за защита при бедствия от 2006 г. 

• Закон на МВР от 2014 г. 

• Закон за устройство на територията от 2001 г. и подзаконовите 

наредби. 

• Закон за опазване на околната среда от 2002 година 

• Закон за здравето от 2004 г. 

• Закон за водите от 1999 г. 

• Закон за горите от 2011 г. 

Планиране  

 

• Планове за развитие на община Летница 

• Областни планове 

• Планове за развитие на област Ловеч 

• Планове за управление на активи 

• Планове за управление на инфраструктурата 

Насоки за най-

добри практики 

и/или Технически 

стандарти 

• Указания за разработването и готовността за изпълнението на 

планове за защита при бедствия 

• Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 

• ISO стандарти 

  

Основните инструменти, които СНРБ използва за интеграция на дейностите по 

превенция са:  

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 

2014 – 2020 ГОДИНА  

ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

  

6. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ с цел намаляване на рисковете и за 

защита са:  

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

 спазване изискването на Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за 

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012 

г.), проектирането на сгради, съоръжения, комуникации и други обекти да се осъществява със 

съответния сеизмичен коефициент Кс за населеното място; 

 включване в подробните устройствени планове на застрашените територии, 

съгласно картите за сеизмичен риск, след изготвянето им по реда на Наредбата за условията, 

реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия 

(Обн. ДВ. бр. 84 от 2 ноември 2012 г.); 

 подготовка на населението за реагиране при земетресение - организира се от 

кметовете на общините чрез предоставяне на информация по подходящ начин и се подпомага 

от органите на изпълнителната власт в рамките на своята компетентност чрез поддържане на 
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информация на интернет страницата си за намаляване на риска от бедствия и за начините на 

поведение, и за защитните мерки, съгласно изискването на чл. 17 от Закона за защита при 

бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.) 

 обучение в системата на предучилищното и училищното образование и в 

системата на висшето образование, съгласно изискването на чл. 16 от Закона за защита при 

бедствия; 

 подготовка на съставните части на единната спасителна система чрез провеждане 

на тренировки и учения.  

НАВОДНЕНИЕ 

 почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 

територия; 

 провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани 

с наводненията; 

 реконструкция и поддържане на корекциите; 

 разработване и изпълнение на общинска програма за намаляване на риска, вкл. 

От наводнение; 

  създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на 

реките; 
 премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, 

складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета 

 постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони; 

 оценка на отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на 

канализационните мрежи в населеното място; 

 реконструкция и ремонт на язовири; 

 изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях 

в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация; 

 контрол за готовността за безопасна експлоатация на язовирите, язовирните 

стени и съоръженията към тях по реда на Глава девета „Защита от вредното въздействие на 

водите“ от Закона на водите; 

ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ  

 своевременно уведомяване на населението и даване на съответни указания; 

 укриване на подходящи места; 

 ограничаване и контрол на достъпа в места с повишена радиационна опасност за 

населението; 

 използване на средства за предпазване от вдишването на радиоактивни вещества; 

 провеждане на йодна профилактика; 

 отдалечаване на безопасно разстояние от засегнатото място в резултат на 

аварията, което включва евакуация, временно или постоянно преселване на засегнатото 

население; 

 радиометрични и дозиметрични измервания за оценка на обстановката и вземане 

на решения от компетентните органи; 

 дезактивация на помещения, сгради и участъци, замърсени с радиоактивни 

вещества; 

 прилагане на специфични изисквания към радиационната хигиена на 

населението; 

 ограничаване на потреблението на радиоактивно замърсени хранителни продукти 

и фуражи, включително вода и мляко; 

 прилагане на допълнителни мерки за радиационна защита на населението, 

базирайки се на измервания, прогнози за развитието на аварията и оценки на възможните 

последствия от нея. 

 

РАЗДЕЛ IV 
ГОТОВНОСТ 
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В раздел Готовност се описва готовността за справяне с бедствия, включваща 

планиране, обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението. 

Дейностите по готовност по същество попадат в две специфични области, като 

организационна готовност и общностна готовност. И двете области са взаимозависими една от 

друга и са ключови компоненти на готовността на общината. 

 

1. ЦЕЛ И КОМПОНЕНТИ НА РАЗДЕЛ ГОТОВНОСТ 

 

ЦЕЛ КОМПОНЕНТИ 

Целта на раздела е да се 

извърши преглед на 

текущите нива на 

организационна готовност и 

готовността на населението. 

Представяне на капацитета и 

възможностите за реагиране 

и 

възстановяване при бедствия. 

• текущи нива на готовност на съставните части на 

ЕСС и готовността на населението, въз основа на 

получените резултати за „Готовност“ в раздел 

ПРОФИЛ НА РИСКА на ПЗБ; 

• проблемите, които възникват от текущите нива на 

готовност, свързани със спецификата на района на 

действие на СНРБ; 

• мерките за готовност, свързани с поддържането и 

подобряването на готовността, включващи 

планиране, обучение и тренировки; 

• методите и средствата, необходими за изпълнение на 

мерките; 

• задълженията, подпомагащи планирането на 

готовността; 

• дейностите, свързани с готовността. 

 

2. ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА СНРБ 

Този раздел от плана е пряко свързан със стратегическата цел 2 съдържащи се в раздел 

1.1. СНРБ и нейните партньорските служби осигуряват лидерство в осигуряването на 

способността на общностите за постигане на стратегическа цел 2 „Да популяризира останалите 

рискове, пред които са изправени жителите и посетителите на община Летница, за да бъдат по-

добре подготвени за рисковете от известните опасности. 

3. ТЕКУЩИ НИВА НА ГОТОВНОСТ 

Основните съставни части на единната спасителна система (ГДПБЗН - МВР, ОДМВР, 

БЧК и центровете за СМП) осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при 

възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия. [1] 

4. ПРОБЛЕМИ 

Проблеми, които възникват от текущите нива на готовност, свързани със спецификата 

на района на действие на СНРБ: 

 Липса на достатъчно сили и средства за адекватна намеса при бедствия (сили и 

средства на ЕСС, доброволци и др.); 

 Органите за управление, участващи в провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи, реагиране и възстановяване не са обучени за ефективно 

изпълнение на задълженията си в пълен обем; 

 Ниско ниво на обществена информираност за опасностите, възможните 

последствия и необходимите действия на населението, което не може да осигури ефективна 

готовност; 

5. МЕРКИ ЗА ГОТОВНОСТ, свързани с поддържането и подобряването на 

готовността, включващи планиране, обучение и тренировки: 

 Осигуряване на достатъчно сили и средства за справяне с възникналото бедствие; 

 Повишаване подготовката на органите за управление по отношение възложените 

функции за защита при бедствия; 

 Повишаване информираността на населението. 

6.  МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ГОТОВНОСТ 
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 Провеждане на обучения, тренировки и учения за подобряване на готовността за 

реагиране при бедствия, взаимодействието и координацията на органите на изпълнителната 

власт и съставните части на ЕСС; 

  Провеждане на обучение на населението за рисковете от бедствия, начините на 

поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки чрез педоставяне на 

информация по подходящ начин. 

7.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОДПОМАГАЩИ ПЛАНИРАНЕТО НА ГОТОВНОСТТА 

При възникване на бедствия съставните части на ЕСС организират и изпълняват 

дейностите съгласно плановете за защита при бедствия. Планирането на защитата при бедствия 

се извършва на общинско, областно и национално ниво. 

Учения се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията 

на съставните части на ЕСС и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия. 

Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на вътрешните работи, 

областния управител или на кмета на общината. 

Органите на централната изпълнителна власт и съставните части на ЕСС разработват 

планове за защита при бедствия за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план 

за защита при бедствия и плановете на областно и общинско ниво. Плановете се утвърждават 

със заповед на съответния ръководител след съгласуване съответно с председателя на СНРБ 

към МС, ОСНРБ или Общ.СНРБ. [1] 

Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи 

дейност в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" или "д" от Закона за 

устройство на територията (Приложение № 11), която представлява опасност за възникване на 

бедствие: 

 разработват авариен план на обекта, в който е описано времето за готовност за 

реагиране на структурите и лицата от обекта за изпълнение на предвидените мерки;  

 организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-

малко веднъж годишно; 

 изграждат и поддържат локални системи за оповестяване за осигуряване на ранно 

предупреждение на персонала, компетентните органи и населението; 

 създават, подготвят и поддържат в готовност силите и средствата от обекта и 

средства за защита на работещите на територията на обекта; 

 провеждат обучение на работещите за защита при бедствия. [1] 

Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради за 

обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от Закона за 

устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски 

градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията 

(Приложение № 12): 

 изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа времето 

за готовност за реагиране на лицата от обекта за изпълнение на предвидените мерки; 

 организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана най-малко 

веднъж годишно; 

 провеждат обучение на персонала за защита при бедствия. [1] 

 

8.   ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ГОТОВНОСТТА  

Дейностите, свързани с готовността за справяне с бедствия, включват планиране, 

обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението. 

(Таблица 16). 

Дейности, които са 

предвидени за 

изпълнение 

 

Отговорни структури за изпълнението на всяка 

от дейностите  

(водещи и подпомагащи) 

 

Времевата рамка 

за изпълнение на 

всяка от 

дейностите 

1. Планиране:    

1.1. Общински ПЗБ Общински СНРБ 3 години от 
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влизане в сила 

на ЗИДЗЗБ 

 

1.2. ПЗБ за 

изпълнение на 

задачите, произтича-

щи от НПЗБ и 

плановете на областно 

и общинско ниво. 

Териториалните звена на централната 

администрация на изпълнителната власт  и 

съставните части на ЕСС  

След 

разработване на 

плановете на 

областно и 

общинско ниво. 

1.3. Планове за 

защита при бедствия 

на пребиваващи в 

обекти 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в сгради и 

съоръжения за обществено обслужване с 

капацитет над 1000 места за посетители, както 

и в лечебни заведения за болнична помощ, 

училища и детски градини.  

Постоянна 

1.4. Аварийни 

планове на обекти  

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, която 

представлява опасност за възникване на 

бедствие. 

Постоянна 

2. Обучение   

2.1. Обучение на 

органите на изпълни-

телната власт и 

другите държавни 

органи 

Ръководителите организират обучение на 

служителите от подчинените им звена, служби 

и други оперативни структури за изпълнение 

на дейности по защитата. 

Съгласно 

планове и 

програми 

2.2. Обучение на 

населението за защита 

при бедствия 

Организира се от кметовете на общините чрез 

предоставяне на информация по подходящ 

начин. 

Органите на изпълнителната власт в рамките 

на своята компетентност подпомагат 

обучението чрез поддържане на информация 

на интернет страницата си за намаляване на 

риска от бедствия и за начините на поведение 

и за защитните мерки. 

Ежегодно 

2.3. Обучение в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование за защита 

при бедствия 

Водеща - РУО 

Подпомагащи – РДПБЗН, БЧК,  

(Органите на изпълнителната власт в рамките 

на своята компетентност подпомагат 

обучението чрез поддържане на информация 

на интернет страницата си за намаляване на 

риска от бедствия и за начините на поведение 

и за защитните мерки). 

Съгласно 

учебните 

програми 

2.4. Обучение на 

персонала за 

защита при 

бедствия 

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, която 

представлява опасност за възникване на 

бедствие 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в сгради и 

съоръжения за обществено обслужване с 

капацитет над 1000 места за посетители, както 

и в лечебни заведения за болнична помощ, 

училища и детски градини 

Съгласно 

учебните 

програми или 

планове 

3. Тренировки 

 

  

3.1. Тренировки и 

учения на щаба за 

Провеждат по заповед на кмета на общината. 

 

Най-малко 

веднъж годишно 
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изпълнение на 

задачите на Общ. ПЗБ 

 

3.2. Тренировки и 

учения за изпълнение 

на задачите от 

плановете на 

териториалните звена 

на централната 

администрация на 

изпълнителната власт  

и съставните части на 

ЕСС  

Териториалните звена на централната 

администрация на изпълнителната власт  и 

съставните части на ЕСС 

 

 

 

 

Съгласно 

плановете на 

съответните 

структури 

3.3. Тренировки по 

изпълнение на 

аварийни планове на 

обекти 

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, която 

представлява опасност за възникване на 

бедствие. 

Най-малко 

веднъж годишно 

3.4. Тренировки по 

изпълнение на 

планове за защита при 

бедствия на 

пребиваващи в обекти 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в сгради и 

съоръжения за обществено обслужване с 

капацитет над 1000 места за посетители, както 

и в лечебни заведения за болнична помощ, 

училища и детски градини. 

Най-малко 

веднъж годишно 

 

 

РАЗДЕЛ V 

РЕАГИРАНЕ 

 

В раздел Реагиране се посочват: оперативните мерки, нормативните изисквания, 

структурата, функциите и отговорностите на съответните съставни части на ЕСС, 

длъжностните лица, служители и персонал, които ще участват в изпълнението на оперативните 

мерки по ПЗБ при възникване на бедствие. В този раздел се определят реда за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на ЕСС и населението 

при опасност или възникване на бедствия и начина на взаимодействие между съставните части 

на ЕСС, в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 3 ЗЗБ, реда за обявяване на „бедствено 

положение“, създаването и управлението на щаба по чл. 65, ал. 1, т. 7 ЗЗБ, както и 

осъществяването на координация на съставните части на ЕСС от оперативните центрове на 

ГДПБЗН-МВР, съгласно чл. 29, ал. 1 ЗЗБ. 

Съгласно §1, т. 24 от Допълнителните разпоредби към ЗЗБ, "Реагиране" са действията, 

които са предприети по време на или непосредствено след бедствието с цел спасяване на 

човешки живот, намаляване на въздействията върху здравето, осигуряване на обществената 

безопасност и на основните потребности на засегнатите хора. 

1.    ЦЕЛ И КОМПОНЕНТИ НА РАЗДЕЛ РЕАГИРАНЕ 

 

ЦЕЛ КОМПОНЕНТИ 

Целта на раздела е да 

регламентира принципите за 

реагиране, приоритетите, 

системите, 

организационната рамка, 

функциите и задачите на 

съставните части на ЕСС 

(структурите и 

организациите на 

съответното 

областно/общинско ниво, 

• Ясна и кратка постановка на принципите или 

критериите за реагиране в района на действие на СНРБ; 

• Мерки на базата на идентифицирани в практиката 

проблеми при реагиране, целящи подобряване на 

организацията; 

• Конкретни мерки, методи и/или средства за постигане 

на желаните резултати; 

• Ясна организационна рамка за реагиране на силите на 

ЕСС; 

• Ясно описание на ролите, функциите и отговорностите 

при реагиране; 
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партньорски организации), 

които ще бъдат 

задействани, развърнати и 

координирани по време на 

бедствие. 

• Средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на 

дейностите; 

• Реда за осъществяване на наблюдение, ранно 

предупреждение и оповестяване (чл. 11 от ЗЗБ) при 

различни опасности; 

• Реда за обявяване на „бедствено положение“; 

• Ясно установени информационни протоколи, така че 

информацията, отнасяща се до бедствието и неговите 

последици, да е ефективно събрана, анализирана и 

споделена; 

• Описание на процеса на преход към по-високо ниво на 

управление при бедствия (от общинско към областно и 

от областно към национално); 

• Описание на процеса на преход към възстановяване. 

 

2. ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА СНРБ 

 Този раздел от плана е пряко свързан със стратегическата цел 3 съдържащи се в раздел 

1.1.  „Да се повиши ефикасността и ефективността на всички служби и на общността в община 

Летница в отговор на спешни случаи чрез интегрирани и координирани усилия“. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ 

Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на 

общината. Създава със заповед (Приложение № 2) щаб за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия и за взаимодействие с националния и областния щаб. [1] 

 Контактите с членовете на щаба за изпълнение на ОПЗБ са посочени в 

организационната структура за управление при бедствие - Приложение № 3. 

Общинският щаб извършва следните основни дейности:  

 анализ и оценка на обстановката при бедствие;  

 предлага за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно 

осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, 

ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на 

засегнатото население; 

 осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 

бедствието;  

 информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за 

предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни 

мерки и действия; 

 докладва за хода на провежданите защитни мероприятия.  

В щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия са включени 

представители на всички структури, участващи в реагирането. Кметът на общината със заповед 

определят ръководител на операциите, който притежава необходимата експертиза и опит в 

зависимост от характера на бедствието (чл. 31, ал. 2 ЗЗБ). Ръководителят на операциите 

организира и контролира изпълнението на одобрените решения на областния щаб по чл. 65, ал. 

1, т. 8 от ЗЗБ, осъществява взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, 

участващи в изпълнението на дейностите по чл. 19, ал. 1 ЗЗБ в района на бедствието (чл.31, 

ал.1 ЗЗБ). 

Ръководителят на операциите при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи има право да: 

• забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието; 

• нареди временно извеждане на лица от района на бедствието; 

• разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, теренни 

преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел предотвратяване или 

намаляване на негативните последици от бедствието; 
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• поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в 

съответствие с възможностите им; 

• създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на участващите 

екипи от единната спасителна система; 

• раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи техни 

ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях. 

 

4. РОЛИ, ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ ПРИ РЕАГИРАНЕ 

Описанието на ролите, функциите и отговорностите при реагиране е направено в 

стандартните оперативни процедури (СОП) по чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗЗБ (Приложение № 4),  за 

координиране на структурите от ЕСС. Процедурите определят реда за привеждането на силите 

и средствата от ЕСС за действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации.    

За опасностите, които се случват като отделни инциденти на територията на общината, 

се реагира в съответствие с процедурите/правилата за действие на съответната институция. 

Координацията на съставните части на ЕСС се осъществява от Оперативния център на 

РД ПБЗН – Ловеч, който: 

• Приема и оценява информацията за възникнало бедствие, пожар или извънредна 

ситуация; 

• Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и 

координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура; 

• Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт, съставните части на единната спасителна система и населението за възникнало бедствие; 

• По искане на ръководителя на операциите, на кмета на общината или на 

областния управител организира включване на предвидените в Плана за защита при бедствия 

съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при 

необходимост. 

Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и 

архивира с възможност за последващо прослушване. Оповестяването на съставните части от 

единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените 

телекомуникационни, радио и Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на 

ЕСС в област Ловеч. 

Управление на доброволците 

Доброволните формирования се създават за предотвратяване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации. Кметът на общината осъществява общото 

ръководство на доброволното формирование. Кметът на общината определя ръководител на 

доброволното формирование. Кметът на общината по предложение на ръководителя на 

доброволното формирование определя заместник-ръководител. 

 

5. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

За изпълнение на задачите за реагиране и ликвидиране на последствията от бедствия се 

използват ресурсите, посочени в Приложение № 5. 

6. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ, РАННО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ (ЧЛ. 11 ОТ ЗЗБ) ПРИ РАЗЛИЧНИ 

ОПАСНОСТИ 

Ранното предупреждение е предоставяне на своевременна и ефективна информация за 

приближаваща или непосредствена заплаха от възникване на бедствие на органите на 

изпълнителната власт, на сили за реагиране на Единната спасителна система и на населението, 

които трябва да повишат готовността си за реагиране и да предприемат необходимите 

предпазни мерки. 

Оповестяването е уведомяване на тези органи за възникналото бедствие, за да 

предприемат необходимите действия за неговото овладяване и преодоляване и да изпълнят 

разпоредените мерки и действия. 

Предупреждението и оповестяването се извършват съгласно методически указания за 
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функционирането на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на МВР. 

Предупреждението и оповестяването на органите на изпълнителната власт и ЕСС се 

извършва от оперативния център на РДПБЗН по групи в системата DAKS. Всяко оповестено 

лице получава ПИН (персонален идентификационен код) за потвърждаване на оповестяването. 

Два пъти в годината по план на ГДПБЗН и график, утвърден от областния управител се 

провежда тренировка по оповестяването на отделните групи. 

За едновременното предупреждение и оповестяване на големи групи хора за 

предстоящо или настъпило бедствие се излъчва национален сигнал за тревога с 

характеристики, определени в приложение № 1 от Наредба за условията и реда за 

функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите 

на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. 

 Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията 

на страната - Приложение № 13 

 Схема за оповестяване на Единната спасителна система -Приложение № 14. 

 Схема за оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината при опасност 

и при настъпване на бедствие, пожар или извънредна ситуация - Приложение № 

15. 

 Списък на сиренно-оповестителната система в Община Летница приложение № 16 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ                Служби 

ОПАСНОСТИ  ОПОВЕСТЯВАНЕ / 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Отговорна служба 

Предупреждения за наводнения  Областен контролен възел (ОКВ) в ОЦ на 

ГДПБЗН - МВР в гр.Ловеч; локални контролни 

пултове (ЛКП) в общините и кметствата 

Обществено здраве и пандемия РЗИ - Ловеч 

Полски и горски пожари Областен контролен възел (ОКВ) в ОЦ на 

ГДПБЗН - МВР в гр.Ловеч; НИМХ, локални 

контролни пултове (ЛКП) в общините и 

кметствата 

Времето - прогнози за времето 

и предупреждения - силен дъжд, 

вятър, сняг, гръмотевична буря, буря 

НИМХ 

Болести на животни и растения, огнища 

и нашествия от вредители 

БАБХ - Ловеч 

Тероризъм ОДМВР 

Суша НИМХ 

 

Всяка опасност, която може да доведе до 

спешен случай или да се влоши 

Областен контролен възел (ОКВ) в ОЦ на 

ГДПБЗН - МВР в гр.Ловеч; локални контролни 

пултове (ЛКП) в общините и кметствата 

Въздушна опасност Областен контролен възел (ОКВ) в ОЦ на 

ГДПБЗН - МВР в гр.Ловеч; локални контролни 

пултове (ЛКП) в общините и кметствата 

 

7. РЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА „БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ 

Обявяване на „бедствено положение“  

Обявяването на бедствено положение за цялата или за част от територията на 

общината е регламентирано в ЗЗБ. По смисъла на чл.48 от ЗЗБ „бедствено положение е режим, 

който се въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи, свързан с 

прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. 

Бедствено положение се обявява, при условие че се случва, случило се е или има 

опасност да се случи бедствие, свързано със: 
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1. загуба на човешки живот, и/или 

2. увреждане на здравето на хората, и/или 

3. значителни вреди на имуществото и/или икономиката, и/или 

4. значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, 

водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали или с 

унищожаването на биологични видове. 

Процедура за обявяване, удължаване и прекратяване на „бедствено положение“  

Процедура за обявяване на „бедствено положение“ е регламентирана в чл. 65, ал. 2, т. 3 

от ЗЗБ. С обявяването на бедствено положение се въвежда съответният план за защита при 

бедствия. 

Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от 

територията на общината. Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и 

на министъра на вътрешните работи. Примерна заповед за обявяване на „бедствено 

положение“ е дадена в приложение № 17.  

Удължаване и прекратяване на „бедствено положение“ 

В заповедта за обявяване на бедствено положение се посочват: 

1. обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение; 

2. обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение; 

3. границите на територията, на която се обявява бедственото положение; 

4. мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни 

ограничения върху правата на гражданите; 

5. органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите 

мерки; 

6. началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, но 

не повече от 7 дни. 

При необходимост срокът на действие на бедственото положение може да бъде 

удължен до 30 дни след съгласуване с областния управител. 

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, 

послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.  

Заповедите влизат в сила и се разгласяват чрез средствата за масово осведомяване. 

8. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРЕХОД КЪМ ПО-ВИСОКО НИВО НА 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ (ОТ ОБЩИНСКО КЪМ ОБЛАСТНО) 

Обявяване на „бедствено положение“ от кмета на общината за цялата или за част 

от територията общината: въвежда се общинския план за защита при бедствия. 

Когато наличните сили и средства за изпълнение на обичайните дейности от една или 

повече служби за реагиране на общинско ниво са недостатъчни и са необходими допълнителни 

ресурси за справяне с мащаба на възникнал инцидент, кметът на общината може да обяви 

„бедствено положение“, с което се въвежда общинския план за защита при бедствия. 

Териториалните структури и звена на органите на изпълнителната власт, физически и 

юридически лица с отговорности по изпълнението на общинския план за защита при бедствия 

изпълняват своите функции и задължения, като координацията и управлението на силите и 

средствата на ЕСС на общинско ниво се осъществява от кмета на общината и общинският щаб 

за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните сили 

и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, кметът на 

засегнатата община може да поиска от Областния управител помощ и обявяване на „бедствено 

положение“ чрез Оперативния център на РДПБЗН-МВР. При въвеждане на областния план за 

защита при бедствия управлението преминава на областно ниво. 

Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в 

засегнатите територии продължава да изпълнява своите функции и задължения, като 

координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно 

ниво от областния управител и щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия. 
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РАЗДЕЛ VI 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ 

 

В раздел Възстановяване и подпомагане се определят мерки за възстановяване от 

бедствие, в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 3 ЗЗБ. Разделът включва мерките за 

подпомагане и възстановяване включително предоставянето на неотложна помощ по чл. 55, ал. 

2 от ЗЗБ и еднократна помощ по чл. 16 от ЗСП (краткосрочни - по време и непосредствено след 

събитието). 

Възстановяването от бедствие може да продължи с години. В тази връзка от 

съществено значение е възстановяването да се планира и координира със заинтересованите 

страни, които ще участват в него. Дългосрочните мерки за възстановяване след бедствие не са 

предмет на ПЗБ. 

 

1. ЦЕЛ И КОМПОНЕНТИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 

ЦЕЛ КОМПОНЕНТИ 

Целта на раздела е да се 

определят мерките, 

включително ролите, 

отговорностите, 

структурите и дейностите, 

които могат да бъдат 

изпълнени в помощ на 

общността за 

възстановяване 

от бедствия. 

- Ясни и кратки цели за възстановяването; 

- Структура и управление на процеса по възстановяване: 

• рамката на организацията и дейностите по възстановяването; 

• кога и как се активират разпоредбите по възстановяването; 

• посочване на отговорните лица и техните задължения; 

• управление на дейностите по възстановяване; 

• участие на неправителствени организации и населението 

(управление на предоставянето на помощи, даренията и 

доброволчество); 

- Оценки на първоначалните нужди и щетите: 

• подслоняване/ настаняване; 

• състояние на общността – включващо както степента на 

персоналните загуби на собственост, така и нивото на прекъсване 

на социалните функции. 

• инфраструктура – услуги като електричество, вода, транспорт и 

др. 

• здравеопазване; 

• поражения за икономиката – прекъсване на нормалната 

стопанска дейност; 

• околна среда – оценка на безопасността и статуса; 

- Описание на мерки, методи и ресурсите за ограничаване на 

последствията и възстановяване; 

- Предоставяне на информация на населението; 

- Финансово осигуряване (ясно посочени условия за финансиране 

на възстановяването и подпомагането както на общинско ниво, 

така и от други източници); 

- Ред за докладване (описание на процеса за представяне на 

доклади от екипа по възстановяване). 

 

2.    ВРЪЗКА СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА 

Този раздел от плана е пряко свързан със стратегическа цел 4, съдържаща се в раздел 

1.1. „Да се подобри процесът на възстановяване след събитие, за да се върне към нормален 

живот като възможно най-бързо с минимални загуби и смущения“ 

 

3. ОЦЕНКИ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ НУЖДИ И ЩЕТИТЕ: 

 подслоняване/ настаняване; 
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 състояние на общността – включващо както степента на персоналните загуби на 

собственост, така и нивото на прекъсване на социалните функции; 

 инфраструктура – услуги като електричество, вода, транспорт и др. 

 здравеопазване; 

 поражения за икономиката – прекъсване на нормалната стопанска дейност; 

 околна среда – оценка на безопасността и статуса. 

Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на операциите в 

процеса на реагирането, ОЦ на РДПБЗН, членовете на щаба за изпълнение на общинския план 

за защита при бедствия, проверени сигнали от населението на ЕЕНСП 112, комисии за оценка 

на щетите и др. 

Организирането и координирането на дейността се осъществява от заместник кмета, 

подпомаган от група от представители на общинска администрация, РСПБЗН- Ловеч, 

Полицейски участък –Летница и СП. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОДПОМАГАНЕ 

Съгласно чл. 55 от ЗЗБ подпомагането и възстановяването при бедствие включва 

предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите (засегнатите) лица и 

извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие. 

Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете на 

общините и включва: изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и 

животни; раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите (засегнатите) лица и 

предприемане на други необходими мерки. 

Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от 

основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на критерии, 

определени в правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, наличието на които се установява въз основа 

на анкета, извършена от органите на Агенцията за социално подпомагане. Възстановителната 

помощ се предоставя при условия и по ред, определени с правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, и 

не може да превишава стойността на данъчната оценка на жилището. 

Възстановителната помощ се предоставя за: 

 частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни елементи на 

строежа, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но 

увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват 

нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на 

разрешение за строеж; 

 премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината съгласно 

чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки или хидрометеорологичен 

произход са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, 

застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят. 

Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска 

собственост, се организират от кмета на общината. Временното настаняване се извършва в 

резервни жилища по чл. 45 от Закона за  общинската собственост, в други имоти, във фургони 

за живеене, сглобяеми къщи или палатки от централните и териториалните органи на 

изпълнителната власт, юридически и физически лица. Определянето на места за настаняване 

(МН) на пострадалите (засегнатите) лица и неотложната помощ се извършва съгласно Разчета 

за евакуация и разсредоточаване, където е дадена информация за сградите с обществено 

предназначение на територията на община Летница, в които е предвидено настаняване на хора, 

останали без подслон -Приложение № 18. 

Доброто планиране увеличава скоростта на възстановяването, с която общините могат 

да възобновят ежедневните дейности. Общностите могат бързо да възстановят ежедневните си 

функции на живота - хората, които се завръщат в техните домове, възобновяват бизнеса и 

децата се връщат в училище – ще се възстановят по-бързо. 

Всички служби, които участват в възстановяването, трябва да разберат основните 

принципи на възстановяване на социалната общност. Фактът, е че възстановяването може да е 
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далеч отвъд осигуряване на физически ресурси. Възстановяването често трае много пъти по-

дълго от реагирането, включва много по-голямо ниво на планиране и управление и е много 

сложен процес. Следователно, значението на намаляването на дългосрочните последствия от 

извънредните ситуации чрез добро планиране на възстановяването и управлението не може да 

бъде преувеличено. 

Основата на управлението на възстановяването в рамките на СНРБ Летница е 

изградената  способност за възстановяване и капацитет. 

1. ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОДПОМАГАНЕ 

Описанието на ролите, функциите, отговорните лица и техните задължения при 

възстановяване и подпомагане е направено въз основа на СОП по чл.29, ал. 2, т.2 от ЗЗБ 

(Приложение № 4). 

Допълнителни задължения на кмета на общината са посочени в ПРАВИЛНИК ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В сила от 

13.04.2010 г. Приет с ПМС № 58 от 06.04.2010 г. 

Със своя заповед кмета сформира комисия, която да установи и оцени щетите. В 

състава на комисията може да бъдат включени и външни експерти. 

Направен е и разчет за евакуация и разсредоточаване – приложение 18. 

 

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО  

Общ.ЩИПЗБ ще използва съществуващите средства за масово осведомяване и във 

възможно най - голяма степен по време на фазата на възстановяване. Общ.ЩИПЗБ ще 

извършва редовно отчитане чрез стандартизирани и съгласувани формати, за да се гарантира, 

че действията и  разходите могат да бъдат оправдани за обществеността.  

3.  ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 

 бюджетите на министерствата и ведомствата; 

 общинския бюджет; 

 търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им; 

 структурните фондове на Европейския съюз. 

При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни 

аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане 

на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите -кметът на 

общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и 

законосъобразността на разходите).  

Даренията могат да бъдат в много форми, всяка от които изисква различни 

управленски договорености. 

 Парични дарения -  облекчават необходимостта от сложни и логистични 

договорености необходими за управление на дарените стоки; 

    Определени стоки и услуги - това са конкретни дарения, направени или 

поискани от конкретна организация; 

Управлението на даренията ще се извършва съгласно общинската наредба. 

Ще се използват възможностите на външни организации като Червения кръст 

 

РАЗДЕЛ VII 

 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 

В раздел Мониторинг и оценка се описва механизъм за наблюдение и оценка на ПЗБ 

и на дейностите на СНРБ, с цел ефективно да се идентифицира както постигането на 

планираните резултати, така и за установяване на пропуски и набелязване на мерки за 

подобрение. 
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Мониторингът и оценката са стандартни части от всички ефективни политики или 

процеси за управление на риска. Същите осигуряват „обратна връзка“ в рамките на тези 

процеси, позволяващи сравнение между действителните и желаните състояния. Това дава 

възможност за текущ анализ, с цел подобряване на резултатите и усъвършенстване на 

решенията и изпълняване на процесите. Текущият мониторинг и оценка са ключови за 

гарантиране на това, че СНРБ е изпълнила задълженията си, за постигане на своите цели и 

прогрес за постигане на целите на Националната стратегия за защита при бедствия. 

Въпреки, че често са наричани заедно, мониторинга и оценката съдържат ясно 

различни цели и процеси, които са изброени по-долу: 

• Мониторингът измерва представянето спрямо стандартите, проверка и проследяване 

спрямо план или работна програма и водене на отчет за това, което се е случило или не се е 

случило; 

• Оценката е за измерване на ефикасността. Тя сравнява дали се случва това, което е 

предвидено в плана (целите цели и задачи), тълкува причините за тези разлики; 

Оценката може да се извърши по време на прегледа на плана, също така може да се 

извърши в ключови етапи като средство за оценка на напредъка към целта. Като добра 

практика е извършването на периодичен преглед не само на напредъка, но също така и на 

актуалността и приложимостта на всеки един раздел от ОПЗБ. 

1. ЦЕЛ И КОМПОНЕНТИ НА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТИ 

Целта на раздела е да 

осигури основа за 

наблюдение и оценка на 

ПЗБ и дейностите по 

неговото изпълнение. 

-Ясно и кратко изложение на принципи и критерии за мониторинг 

и оценка на ПЗБ; 

- Описание на процеса за мониторинг и оценка на ПЗБ за 

изпълнението на функциите, дейностите и задачите, възложени с 

него; 

- Описание на процеса за актуализация и преразглеждане на ПЗБ, 

включително за поддържане на актуални процедури и списъци с 

ресурси. 

 

2. ПРИНЦИПИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

СНРБ ще използва следните ръководни принципи за мониторинг и оценка. 

• СНРБ признава, че мониторингът и оценката са важен и непрекъснат процес; 

• Редовните прегледи на напредъка по изпълнението на този план ще гарантират 

постигането на стратегическата визия и цели на СНРБ; 

3. ЦЕЛИ НА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА 

СНРБ има следните цели за мониторинг и оценка. 

• СНРБ ще разработи и приложи план, за изпълнение на общинската програма за 

намаляване на риска; 

• Годишните планове ще включват процес за наблюдение на напредъка спрямо 

стратегическата визия и цели на ПЗБ; 

• Спазването на ЗЗБ и съответното друго законодателство; 

• Непрекъснатото подобрение; 

4. ПРОЦЕС НА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Съгласно чл. 65 ал.1 т.10 от ЗЗБ кмета координира и контролира разработването и 

изпълнението на общинския план за защита при бедствия 

Работата по изпълнение на целите включени в годишните планове, ще се отчита 

годишно. Рутинното отчитане на напредъка по изпълнението на годишния план ще гарантира 

надзор на общинската програма.  

Съгласно чл.64 б, т. 6 областният съвет за намаляване на риска от бедствия прави 

преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл. 62, ал. 3 от ЗЗБ за състоянието на защитата 

при бедствия на територията на областта: 

Съгласно чл. 19, т. 4 от НАРЕДБА № 8121з-758 от 22 октомври 2014 г. - при 

необходимост, но не по-малко от един път годишно, предоставят на териториалните органи на 

изпълнителната власт анализ на оперативната обстановка по ПБЗН и информация за 
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съществени проблеми в обслужваната територия, като предлагат превантивни мерки за тяхното 

решаване. 

 Мониторинг и оценка на резултатите 

Ще се осъществява мониторинг и оценка на резултатите по време на срока на действие 

на ПЗБ. Резултатите ще бъдат описвани в годишния план, за да се даде възможност за оценка 

на напредъка към целите и задачите. 

 Национален мониторинг и оценка 

Съгласно чл. 63. (1) т.5 от ЗЗБ министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за 

администрацията в рамките на своята компетентност - осъществяват контрол за изпълнението 

на мерките по защитата при бедствия в съответствие с делегираните им от законите 

правомощия. Този контрол се състои от набор от ключови показатели и мерки за изпълнение, 

спрямо които организациите могат да оценявани. Показателите обхващат ПГРВ и са основа на 

Националната стратегия за защита при бедствия. 

 Процес на преразглеждане на ПЗБ 

Процесът за преразглеждане на плана става съгласно чл. 9, ал. 14 от ЗЗБ - Плановете за 

защита при бедствия се преразглеждат и актуализират най-малко веднъж на 5 години след 

всяко въвеждане на съответния план, както и при промяна на нормативната уредба, свързана с 

изпълнението им. Актуализация и преразглеждане на плана се извършва по реда описан в  

Раздел I. 

 Външен мониторинг и преглед 

Външен мониторинг и преглед са регламентирани в ЗЗБ от 2006 г. В него са 

регламентирани длъжностните лица, които да го извършват. 

Съгласно член 87 от ЗЗБ - Контролът по спазването на закона се осъществява от 

министъра на вътрешните работи и от оправомощени от него длъжностни лица. 

 

Раздел VIII. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел Приложения дава възможност за препратки от ПЗБ към по-детайлна 

информация в този раздел за отделни планове, мерки, оперативни процедури, и др., които са в 

подкрепа на плана. Приложенията са от съществено значение за ПЗБ и следва да показват как 

мерките и процедурите са включени в същия 

 

Приложение № 1         Термини и определения - …. листа. 

Приложение № 2       Заповед на Кмета на общината за създаване на щаб за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия - …. 

листа. 

Приложение № 3      Списък за контакти с членовете на щаба за изпълнение на 

ОПЗБ - …. листа. 

Приложение № 4   Стандартни оперативни процедури по чл. 29, ал. 2, т. 2 от 

ЗЗБ …. листа. 

Приложение № 5 Ресурси за изпълнение на задачите при бедствия - …. листа. 

Приложение № 6      Форма на „План за действие“ - …. листа. 

Приложение № 7 Форма на „Организационна структура за управление при 

бедствия“ - …. листа. 

Приложение № 8      План за защита при земетресение - …. листа. 

Приложение № 9        План за защита при наводнение - …. листа. 

Приложение № 10       План за защита при ядрена или радиационна авария - …. 

листа. 
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Приложение № 11     Списък на обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, 

т. 1, буква "г" или "д" от Закона за устройство на 

територията - …. листа. 

Приложение № 12 Списък на обекти за обществено обслужване с капацитет над 

1000 места за посетители и лечебни заведения за болнична 

помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната 

категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията 

- …. листа. 

Приложение № 13      Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на 

населението на територията на страната 

Приложение № 14    Схема за оповестяване на съставните части на Единната 

спасителна система 

Приложение № 15 Схема за оповестяване на отговорните длъжностни лица в 

общината при опасност и при настъпване на бедствие, пожар 

или извънредна ситуация 

Приложение № 16 Списък на сиренно-оповестителната система в Община 

Летница 

Приложение № 17 Примерна заповед за обявяване на „бедствено положение“ 

Приложение № 18 Разчет за евакуация и разсредоточаване 

Приложение № 19 „Оценка на риска“ - …. листа. 

ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Закон за защита при бедствия. 

2. Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при 

бедствия. 

3. Решение № 1313/2013/ЕС на европейския парламент и на съвета от 17 декември 2013 

година относно Механизъм за гражданска защита на Съюза. 

4. БДС ISO 31000: „Управление на риска – принципи и указания“. 

5. БДС ISO 31010: „Управление на риска – методи за оценяване на риска“. 

6. CDEM Group Plan Review, Director’s Guideline for Civil Defence Emergency 

Management. 

7. Groups [DGL 09/09], MCDEM, New Zealand. 

8. Working Together: Developing a CDEM Group Plan, Director’s Guideline [DGL 2/02], 

MCDEM, New Zealand. 

9. Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2017 - 2030 г. 

10. Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район за басейново 

управление. 

 

СПИСЪК 

НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

. 

АД – Акционерно дружество 

АЕЦ – Атомна електроцентрала 

АМ – Автомагистрала 

АЯР – Агенция за ядрено регулиране 

БВП - Брутен вътрешен продукт  

БДЗБР – Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ 

БЧК – Български червен кръст 

ВЕЦ – Водноелектрическа централа  

ВиК – Водоснабдяване и канализация 

ГДПБЗН – Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” 

ГРС - Газоразпределителна станция  

ДПРАО – Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ 
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ДФ – Доброволно формирование 

ЕАД – Еднолично акционерно дружество 

ЕЕНСП – Единен европейски номер за спешни повикания 

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕСС – Единна спасителна система  

ЕТ – Едноличен търговец  

ЗБИЯЕ - Закона за безопасно използване на ядрената енергия  

ЗЗБ - Закон за защита при бедствия 

ЗИДЗЗБ – Закон за изменение и допълнение на закон за защита при бедствия 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

ИЙЛ – Източници на йонизиращи лъчения 

ИСЗ – Индивидуални средства за защита 

МКВП – Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане 

МО – Министерство на отбраната 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МПС – Моторно превозно средство 

МС – Министерски съвет 

МТО – Материално техническо осигуряване 

МШК – Медведев-Шпонхойер-Карник 

НИМХ – Национален институт по метеорологиям и хидрология 

НКЖИ – Национална компания железопътна инфраструктура 

НСИ – Национален статистически институт 

НСНРБ - Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия  

НСРПО - Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия 

ОА – Областна Администрация 

ОДБХ – Областна дирекция по безопасност на храните 

ОДМВР – Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи 

ОДСП – Областна дирекция „Социално подпомагане“ 

ООД - Дружество с ограничена отговорност 

ОПЗБ - Областен план за защита при бедствия  

ОПУ – Областно пътно управление 

ОСЗ – Областна служба по земеделие 

ОСНРБ - Областен съвет за намаляване на риска от бедствия  

ОЦ – Оперативен център 

ПГРВ – Превенция, Готовност, Реагиране, Възстановяване 

ПЗБ - План за защита при бедствия  

ПП – Природен парк  

ПСПВ – Пречиствателна станция за питейни води 

РДГ – Регионална дирекция по горите 

РДПБЗН – Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 

РО – Ръководител на операциите  

РПМ - Републиканската пътна мрежа  

РУО – Регионално управление на образование 

РЦСМП – Регионален център за спешна медицинска помощ 

СМП – Спешна медицинска помощ 

СНРБ - Съвет за намаляване на риска от бедствия 

СОП – Стандартна оперативна процедура  

ТЕЦ – Топлоелектрическа централа 

УКВ – Ултракъси вълни 

ФПЧ - Фини прахови частици  

ХС – Хлораторна станция 
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ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ 

Ч – Официалното време в Република България, в което е възникнала криза, бедствие или 

извънредна ситуация, изискващи въвеждане на настоящия план. 

ЩИПЗБ - Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия 

ЮЛ – Юридически лица 

 


