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РЕШЕНИЕ № 573 

по протокол № 30 от 23.12.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване риска от бедствия 

на територията на Община ШУМЕН 2021-2025 г. 

 

 

/Основание за разработване - с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Оперативни цели - с 33 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Анализ на състоянието на защита при бедствия - с 33 гласа „за”, без „против” 

и без „въздържали се”/ 

/Характеристика на опасностите, които може да предизвикат бедствия; 1. 

Природни опасности, които може да предизвикат бедствия - с 33 гласа „за”, 

без „против” и без „въздържали се”/ 

/Характеристика на опасностите, които може да предизвикат бедствия; 2. 

Опасности причинени от човешка дейност, които могат да предизвикат 

бедствия - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Характеристика на опасностите, които може да предизвикат бедствия; 3. 

Опасности причинени от инфекциозни агенти – възникване и пренос на 

зарази, които може да предизвикат бедствия - с 35 гласа „за”, без „против” и 

без „въздържали се”/ 

/Характеристика на опасностите, които може да предизвикат бедствия; 4. 

Опасности, свързани с промишлени аварии и аварии при превоз на опасни 

вещества, материали и отпадъци и автомобилни катастрофи - с 35 гласа „за”, 

без „против” и без „въздържали се”/ 

/Дейности за реализиране на оперативни цели - с 35 гласа „за”, без „против” и 

без „въздържали се”/ 

/Източници на финансиране - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Насоки за изпълнение на оперативните цели и дейностите по програмата - с 

35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Заключение - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/ с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

Приема Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на 

Община Шумен 2021-2025г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 


