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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Механизмът за гражданска защита на Съюза е важна стратегия на Европейския съюз за 

бързо реагиране при извънредни ситуации, които биха могли да възникнат в територии 

в Европейския съюз или извън него, и дава възможност за координирана помощ чрез 

споделяне на ресурси във всички участващи в него държави, но трябва да бъде 

подобрен по отношение на предотвратяването, готовността, организацията и 

капацитета за управление на извънредни ситуации. 

Докладчикът по становище счита, че Механизмът за гражданска защита на Съюза има 

важна роля за изпълнението на член 196 от ДФЕС, който „насърчава сътрудничеството 

между държавите членки с оглед засилване на ефективността на системите за 

предотвратяване и защита от природни или предизвикани от човека бедствия“. 

В този контекст докладчикът по становище приветства инициативата, представена от 

Европейската комисия, която има за цел да опрости и укрепи действащия механизъм за 

солидарност с по-голямо финансово усилие от Европейския съюз, за да се създаде, в 

допълнение към националния капацитет, амбициозен европейски резервен капацитет за 

укрепване на активите на държавите членки. 

Докладчикът по становище подчертава вече съществуващия принос на европейските 

структурни и инвестиционни фондове за насърчаване на адаптирането към изменението 

на климата, превенцията и управлението на риска. Освен това той счита, че за да се 

улесни бързото и ефективно предоставяне на помощта, мобилизирането на активи в 

рамките на резерва RescEU следва да има регионален подход, по-специално чрез 

укрепване и включване на капацитета на местните и регионалните органи, така че те 

по-добре да реагират на особеностите на засегнатите региони. 

Използването на полезни взаимодействия между различните фондове на Съюза 

представлява важен елемент за подобряване на ефективността и повишаване на 

ефикасността на устойчивото предотвратяване на бедствия и реагиране при тях. Поради 

това докладчикът по становище насърчава по-добро сътрудничество и координация 

между различните инструменти, включително фонд „Солидарност“ на Европейския 

съюз (ФСЕС), в рамките на интегриран подход. 

Докладчикът по становище подкрепя също така предложението на Комисията да се 

създаде мрежа на уменията и експертния опит на различните държави членки в 

областта, включително участието на центрове за високи постижения и университети. 

И накрая, докладчикът по становище счита, че следва да се разработи по-добра 

комуникационна стратегия, за да се направят дейностите и резултатите в рамките на 

Механизма за гражданска защита на Съюза по-видими за гражданите и да се засили 

тяхното доверие в капацитета на Съюза за превенция и реагиране при бедствия. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
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Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения: 

Изменение1 

Предложение за решение 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Механизмът за гражданска 

защита на Съюза (наричан по-нататък 

„Механизмът на Съюза“), който е 

уреден в Решение № 1313/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета12, 

засилва сътрудничеството между Съюза 

и държавите членки и улеснява 

координацията в областта на 

гражданската защита с цел подобряване 

на реакцията на Съюза при природни и 

причинени от човека бедствия. 

(1) Механизмът за гражданска 

защита на Съюза (наричан по-нататък 

„Механизмът на Съюза“), който е 

уреден в Решение № 1313/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета12, 

засилва сътрудничеството между 

Съюза, държавите членки и техните 

региони и улеснява координацията в 

областта на гражданската защита с цел 

подобряване на реакцията на Съюза при 

природни и причинени от човека 

бедствия. 

_________________ _________________ 

12 Решение № 1313/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. относно Механизъм 

за гражданска защита на Съюза (ОВ 

L 347, 20.12.2013 г., стр. 924). 

12 Решение № 1313/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. относно Механизъм 

за гражданска защита на Съюза (ОВ 

L 347, 20.12.2013 г., стр. 924). 

 

Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Природните и причинените от 

човека бедствия могат да връхлетят 

навсякъде по света, често без наличие 

на предупреждение за тях. 
Независимо дали бедствията са 

природни или причинени от човека, те 

стават все по-чести, по-тежки и по-

комплексни, като тяхното 

въздействие се влошава от 

последиците от изменението на 

климата и не се ограничава в 

националните граници. Човешките, 

(3) Природните и причинените от 

човека бедствия могат да връхлетят 

навсякъде по света. Независимо дали 

бедствията са природни и тяхното 

въздействие се влошава от 

изменението на климата или 

причинени от човека, включително 

нови видове заплахи като свързаните 

с вътрешната сигурност, те стават все 

по-чести, по-тежки и по-комплексни и 

не се ограничават в националните 

граници. Човешките, екологичните и 
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екологичните и икономическите 

последствия, произтичащи от 

бедствията, могат да бъдат огромни. 

икономическите последствия, 

произтичащи от бедствията, често са 

огромни в средносрочен и дългосрочен 

план. 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Неотдавнашният опит 

показва, че разчитането на доброволни 

предложения за взаимопомощ, 

координирани и улеснявани от 

Механизма на Съюза, не винаги 

гарантира предоставяне на достатъчно 

способности за посрещане в 

задоволителна степен на основните 

потребности на хората, засегнати от 

бедствия, нито добра защита на 

околната среда и имуществото. Това 

важи особено за случаите, в които 

държави членки са засегнати 

едновременно от многократни бедствия 

и колективният капацитет е 

недостатъчен. 

(4) Неотдавнашните случаи 

показаха, че разчитането на доброволни 

предложения за взаимопомощ, 

координирани и улеснявани от 

Механизма на Съюза, не винаги 

гарантира предоставяне на достатъчно 

способности за посрещане 

своевременно и в задоволителна степен 

на основните потребности на хората, 

засегнати от бедствия, нито добра 

защита на околната среда и 

имуществото. Това важи особено за 

случаите, в които държави членки и 

техните региони, както и държавите 

членки и регионите в близко 

съседство, са засегнати от многократни 

и едновременни бедствия и 

колективният капацитет е недостатъчен. 

Системата следва да бъде подобрена, 

а държавите членки следва да 

предприемат подходящи превантивни 

действия за запазване и укрепване на 

националните способности до 

равнище, което е достатъчно, за да 

може да се реагира адекватно на 

бедствия. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Превенцията има решаващо (5) Превенцията има решаващо 
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значение за защитата от бедствия и 

изисква предприемане на по-нататъшни 

действия. За тази цел държавите членки 

следва редовно да обменят оценки на 

риска, както и обобщения на своето 

планиране на управлението на риска от 

бедствия с цел осигуряване на 

интегриран подход към управлението 

при бедствия, обединяващ действията за 

превенция на риска, готовност и 

реагиране. Освен това Комисията следва 

да може да изисква от държави членки 

да предоставят специфични планове за 

превенция и готовност във връзка със 

специфични бедствия, по-специално за 

да се увеличи цялостната подкрепа от 

Съюза за управлението на риска от 

бедствия. Административната 

тежест следва да се намали, а 

политиките за превенция следва да 

бъдат подсилени, включително чрез 

осигуряване на необходимите връзки с 

други ключови политики и инструменти 

на Съюза, и по-специално европейските 

структурни и инвестиционни фондове, 

посочени в съображение 2 от Регламент 

(ЕС) № 1303/201313“ 

значение за защитата от бедствия и 

изисква предприемане на по-нататъшни 

действия на всички равнища, тъй като 

въздействието на изменението на 

климата засяга всички територии и е 

от трансгранично естество. За тази 

цел държавите членки, в партньорство 

с техните местни и регионални 

органи, следва редовно да обменят 

оценки на риска, както и обобщения на 

своето планиране на управлението на 

риска от бедствия с цел осигуряване на 

интегриран подход към управлението 

при бедствия, включително 

трансгранични събития, обединяващ 

действията за превенция на риска, 

готовност и реагиране възможно най-

бързо, включително чрез образование 

и професионално обучение. Освен това, 

при целесъобразност, Комисията 

следва да изисква от държави членки да 

предоставят специфично обучение, 

планове за превенция, готовност, 

както и за евакуация във връзка със 

специфични бедствия като 

земетресения, суша, горещини, горски 

пожари, наводнения и недостиг на 

вода, също и хуманитарни и 

технологични бедствия, по-специално 

за да се увеличи цялостната подкрепа от 

Съюза за управлението на риска от 

бедствия. От съществено значение е 

да се намали административната 

тежест и да се подсилят политиките 

за превенция и оперативните 

способности, също и на 

трансгранично равнище, включително 

чрез увеличаване на връзките и 

координацията с други ключови 

политики и инструменти на Съюза, и 

по-специално европейските структурни 

и инвестиционни фондове, посочени в 

член 1 и съображение 2 от Регламент 

(ЕС) № 1303/131313 и от фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз. 

В този контекст е важно да се 

подчертае, че европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИ фондове) вече дават 
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своя принос за насърчаване на 

адаптирането към изменението на 

климата, превенцията и 

управлението на риска и че 

съществуват предварителни условия, 

които са свързани с тази цел. 

_________________ _________________ 

13 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. за определяне на 

общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство, и за отмяна 

на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 

Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 

стр. 320). 

13 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. за определяне на 

общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство, и за отмяна 

на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 

Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 

стр. 320). 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 5 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) Макрорегионалните стратегии 

на Съюза биха могли да предоставят 

висококачествени рамки за 

сътрудничество с оглед установяване 

на оперативни превантивни 

действия, както създаване на 

центрове за реагиране и управление, 

като също така се дава възможност 

за сътрудничество в тази област със 

съседните трети държави. 

 

Изменение  6 



 

PE616.617v02-00 8/28 AD\1152018BG.docx 

BG 

Предложение за решение 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Необходимо е да се укрепи 

колективната способност за подготовка 

и реагиране при бедствия, по-специално 

чрез взаимна подкрепа в Европа. В 

допълнение към укрепването на 

възможностите, които вече се предлагат 

от Европейския капацитет за реагиране 

при извънредни ситуации (EERC или 

„доброволно обединяване“), наричан 

оттук-нататък „Европейски резерв за 

гражданска защита“, Комисията също 

така следва да създаде rescEU. Съставът 

на rescEU следва да включва 

способности за реагиране при 

извънредни ситуации на горски пожари, 

мащабни наводнения и земетресения, 

както и полева болница и медицински 

екипи, отговарящи на стандартите на 

Световната здравна организация, които 

да могат да бъдат използвани бързо. 

(6) Необходимо е да се укрепи 

колективната способност за 

тренировка, подготовка и реагиране 

при бедствия, по-специално чрез 

ефективна взаимна подкрепа и 

сътрудничество в Европа, за да се 

гарантира, че намесите са по-

предвидими и че значително се 

намалява времето за предоставяне на 

помощта. В допълнение към 

укрепването на възможностите, които 

вече се предлагат от Европейския 

капацитет за реагиране при извънредни 

ситуации (EERC или „граждански дълг 

за оказване на помощ“), наричан оттук-

нататък „Европейски резерв за 

гражданска защита“, Комисията също 

така следва да създаде rescEU. Съставът 

на rescEU следва да включва 

предварително отпуснати съвместни 
способности за реагиране при природни 

или предизвикани от човека бедствия 

като горски пожари, мащабни 

наводнения, земетресения, 

терористични атаки или други 

непредвидени събития, включително 

всякаква възможна остра липса на 

лекарства, както и полева болница и 

медицински екипи, отговарящи на 

стандартите на Световната здравна 

организация, които да могат да бъдат 

разположени за бързо и едновременно 

използване на няколко места. 

Оперативните активи по rescEU 

следва да се предоставят при 

поискване за операции за реагиране с 

цел попълване на недостига на 

способности и укрепване на усилията 

по резерва за гражданска защита. 

Следва да бъдат предвидени 

специални разпоредби за намеса в най-

отдалечените региони и в 

отвъдморските страни и територии 

(ОСТ), с оглед на тяхната 
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отдалеченост и особености. 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Съображение 6 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6а) Ролята на регионалните и 

местните органи в превенцията и 

управлението на бедствия е от 

голямо значение и способностите им 

за реагиране трябва да бъдат 

включвани по подходящ начин във 

всички дейности за координиране и 

разполагане, извършвани съгласно 

настоящото решение, в 

съответствие с институционалната 

и правната рамка на държавите 

членки, с цел свеждане до минимум на 

припокриването и насърчаване на 

оперативната съвместимост. Тези 

органи могат да имат важна 

превантивна функция, като също са и 

първите, които следва да реагират 

при бедствие заедно със 

способностите на техните 

доброволци. Поради това е налице 

необходимост от постоянно 

сътрудничество на местно, 

регионално и трансгранично равнище, 

с цел създаване на общи системи за 

предупреждение за бърза намеса преди 

мобилизирането на rescEU, както и 

редовни кампании за информиране на 

обществеността относно 

първоначалните мерки за реагиране. 

 

Изменение  8 

Предложение за решение 

Съображение 6 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6б) С цел да се улесни бързото и 
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ефективно предоставяне на 

помощта, мобилизирането на активи 

в рамките на RescEU следва също 

така да има териториално измерение 

и следва да се има предвид значението 

на възприемането на регионален 

подход и, при целесъобразност, воден 

от общностите подход, с оглед да се 

реагира по подходящ начин на 

особеностите на регионите и да се 

ограничат щетите, причинени от 

бедствието. 

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съюзът следва да може да 

подпомага държавите членки, в които 

наличните способности не са 

достатъчни, за да дадат възможност за 

ефективна реакция при бедствия, като 

допринася за финансирането на 

договорни механизми за наем или 

лизинг с цел осигуряване на бърз достъп 

до такива способности или като 

финансира закупуването на такива 

способности. Това ще увеличи 

значително ефективността на 

Механизма на Съюза чрез осигуряване 

на налични способности в случаите, в 

които иначе не би била гарантирана 

ефективна реакция при бедствия, 

особено при бедствия с широкообхватни 

въздействия, които засягат значителен 

брой държави членки. Осигуряването на 

способности от Съюза следва да даде 

възможност за икономии от мащаба и за 

по-добра координация при реагирането 

на бедствия. 

(7) Съюзът следва да може да 

подпомага държавите членки, в които 

наличните материални и технически 

способности не са достатъчни, за да 

дадат възможност за ефективна реакция 

при бедствия, включително в случай на 

трансгранични събития, като 

допринася за финансирането на 

договорни механизми за наем или 

лизинг с цел осигуряване на бърз достъп 

до такива способности или като 

финансира закупуването на такива 

способности. Това ще увеличи 

значително ефективността на 

Механизма на Съюза чрез осигуряване 

на налични материални и технически 

способности, включително за 

спасяване на възрастни хора или хора 

с увреждания в случаите, в които иначе 

не би била гарантирана ефективна 

реакция при бедствия, особено при 

бедствия с широкообхватни 

въздействия, които засягат значителен 

брой държави членки. Предварително 

отпуснатото подходящо оборудване и 

осигуряването на способности от Съюза 

следва да даде възможност за икономии 

от мащаба и за по-добра координация 
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при реагирането на бедствия. 

 

Изменение  10 

Предложение за решение 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да се повишат ефикасността и 

ефективността на обучението и 

ученията и да се засили 

сътрудничеството между националните 

органи и служби за гражданска защита 

на държавите членки, е необходимо да 

се създаде Мрежа на Съюза за знания в 

областта на гражданската защита, която 

да се основава на съществуващите 

структури. 

(9) Обучението, научните 

изследвания и иновациите са основни 

аспекти на сътрудничеството в 

областта на гражданската защита. 
За да се повишат ефикасността и 

ефективността на обучението и 

ученията, да се подкрепят иновациите 

чрез включване на новите технологии, 

като например високотехнологично 

оборудване и най-новите резултати 

от научни изследвания за гарантиране 

на по-ефективно наблюдение на 

градските и горските области, както 

и за да се засилят диалогът и 

сътрудничеството между националните 

органи и служби за гражданска защита 

на държавите членки, включително на 

трансгранично равнище, е необходимо 

да се създаде Мрежа на Съюза за знания 

в областта на гражданската защита, 

която да се основава на съществуващите 

структури, в които са ангажирани 

изследователи, центрове за научни 

изследвания и обучение от държавите 

членки, университети и, при 

целесъобразност, центрове за високи 

постижения и организации на 

гражданския сектор. Що се отнася до 

най-отдалечените региони и 

отвъдморските страни и територии, 

следва да се вземат мерки, за да се 

гарантира, че те също са 

интегрирани в тази мрежа, успоредно 

с укрепването на сътрудничеството в 

обучението, както и на 

способностите за превенция и 

реагиране с трети държави в тази 

област. 
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Изменение  11 

Предложение за решение 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Необходимо е процедурите по 

Механизма на Съюза да бъдат 

опростени, за да се гарантира, че 

държавите членки могат да имат достъп 

до помощта и способностите, които са 

им необходими, за да могат възможно 

най-бързо да реагират на природни или 

предизвикани от човека бедствия. 

(11) Необходимо е процедурите по 

Механизма на Съюза да бъдат 

опростени, оптимизирани и да се 

увеличи гъвкавостта им, за да се 

гарантира, че държавите членки могат 

да имат бързо достъп до помощта и 

способностите, които са им необходими, 

за да могат възможно най-бързо и 

ефективно да реагират на природни 

или предизвикани от човека бедствия. 

 

Изменение  12 

Предложение за решение 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Важно е да се гарантира, че 

държавите членки предприемат всички 

необходими действия за ефективното 

предотвратяване на природни и 

причинени от човека бедствия и за 

смекчаването на последиците от тях. 

Разпоредбите следва да засилят 

връзките между действията за 

превенция, готовност и реагиране по 

линия на Механизма на Съюза. Следва 

да се гарантира също така съгласуваност 

с други съответни законодателни актове 

на Съюза в областта на 

предотвратяването и управлението на 

риска от бедствия, включително по 

отношение на трансграничните 

превантивни действия и реагирането на 

заплахи като сериозните трансгранични 

заплахи за здравето15. Също така следва 

да бъде осигурена съгласуваност с 

международни ангажименти, като 

(13) Важно е да се гарантира, че 

държавите членки и техните местни и 

регионални органи предприемат всички 

необходими действия за ефективното 

предотвратяване на природни и 

причинени от човека бедствия и за 

смекчаването на последиците от тях, 

включително чрез редовно управление 

на гористите местности, управление 

на горимите материали и извършване 

на горско планиране. Разпоредбите 

следва да засилят връзките между 

действията за превенция, готовност и 

реагиране по линия на Механизма на 

Съюза. Следва да се гарантира също 

така съгласуваност с други съответни 

законодателни актове на Съюза в 

областта на предотвратяването и 

управлението на риска от бедствия, 

включително по отношение на 

трансграничните и междуобщинските 
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например Рамковата програма от 

Сендай за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2015—2030 г., 

Парижкото споразумение и Програмата 

до 2030 г. за устойчиво развитие. 

превантивни действия и действията за 

ранно предупреждение и реагирането 

на заплахи като сериозните 

трансгранични заплахи за здравето15, 

включително радиоактивни, 

биологични и химични аварии. В 

програмите за териториално 

сътрудничество в рамките на 

политиката на сближаване се 

предвиждат специфични действия, за 

да се вземат предвид устойчивостта 

при бедствия, превенцията и 

управлението на риска и 

следователно са необходими засилени 

усилия за по-добра интеграция и 

повече полезни взаимодействия. Също 

така следва да бъде осигурена 

съгласуваност с международни 

ангажименти, като например Рамковата 

програма от Сендай за намаляване на 

риска от бедствия за периода 2015—

2030 г., Парижкото споразумение и 

Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие. Следва да бъдат установени 

договорености за по-добра 

координация с фонд „Солидарност“ 

на Европейския съюз (ФСЕС), с оглед 

предприемане на действия за 

реагиране при природни бедствия. 

__________________ __________________ 

15 Решение № 1082/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 октомври 2013 г. за сериозните 

трансгранични заплахи за здравето и за 

отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ 

L 293, 5.11.2013 г., стр. 1). 

15 Решение № 1082/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 октомври 2013 г. за сериозните 

трансгранични заплахи за здравето и за 

отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ 

L 293, 5.11.2013 г., стр. 1). 

 

Изменение  13 

Предложение за решение 

Съображение 13 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13а) Необходимо е действията на 

Съюза да се съсредоточат върху 

предоставянето на помощ за 
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техническо обучение, така че да се 

повиши капацитетът на 

общностите за самопомощ и те да са 

по-добре подготвени за първоначално 

реагиране и ограничаване на 

бедствието. Целенасоченото 

обучение и образование за 

специалистите в областта на 

обществената безопасност, като 

например ръководителите на 

отделните общности и 

специалистите в областта на 

социалното и медицинското 

обслужване, спасителните служби и 

службите за пожарна безопасност, 

както и местните доброволчески 

групи за намеса, които следва да 

разполагат с оборудване за намеса, 

което бързо да бъде налично, може да 

спомогне за ограничаване на 

бедствието и за намаляване на броя 

на смъртните случаи по време на 

кризата и след това. 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква -а (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 3 – параграф 1 – буква в) 

 
Текст в сила Изменение 

 -а) в параграф 1 буква в) се заменя 

със следното: 

в) улесняване на бързо и ефикасно 

реагиране при бедствия или 

непосредствена заплаха от такива; 

както и 

в) улесняване на бързо и ефикасно 

реагиране при бедствия или 

непосредствена заплаха от такива, 

включително чрез използване на 

подходящи материални и технически 

способности за спешни спасителни 

операции; 

 

Изменение  15 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а) 
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Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 3 – параграф 1 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) увеличаване на наличността и 

използването на научни знания за 

бедствията.“ 

д) увеличаване на наличността и 

използването на научни знания за 

бедствията, включително най-

отдалечените региони и ОСТ; 

 

Изменение  16 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) в параграф 1 се добавя следната 

буква да): 

 да) засилване на 

сътрудничеството и координацията 

на трансгранично равнище; 

 

Изменение  17 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 5 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) предприема действия за 

подобряване на базата от знания 

относно рисковете от бедствия и 

улеснява обмена на знания, резултати от 

научни изследвания, най-добри 

практики и информация, включително 

сред държавите членки, изложени на 

общи рискове. 

а) предприема действия за 

подкрепа на образованието, 

повишаване на осведомеността, 
подобряване на базата от знания 

относно рисковете от бедствия и 

улеснява диалога, обмена на знания и 

сътрудничеството, резултати от 

научни изследвания и иновации, с 

препоръки и краткосрочни прогнози, 
най-добри практики и информация, 

включително сред държавите членки и 

техните местни и регионални органи, 

съседните трети държави, както и 
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най-отдалечените региони и ОСТ, при 

целесъобразност, изложени на общи 

рискове; 

Изменение  18 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) В член 5, параграф 1 се добавя 

буква аа): 

 аа) при поискване оказва 

съдействие в процеса на вземане на 

решения; 

Изменение  19 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 5 – параграф 1 – буква a б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) В член 5, параграф 1 се добавя 

буква аб): 

 аб) координира хармонизирането 

на информация и насоки относно 

системите за предупреждение, 

включително на трансгранично 

равнище; 

 

Изменение  20 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 5 – параграф 1 – буква з) 

 

Текст в сила Изменение 

 (3в) В член 5, параграф 1 буква з) се 
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заменя със следното: 

з) насърчава използването на 

различни фондове на Съюза, с които 

може да се подпомага устойчива 

превенция на бедствия, и поощрява 

държавите членки и регионите да се 

възползват от подобни възможности за 

финансиране; 

з) насърчава използването и 

координирането на различни фондове 

на Съюза, с които може да се подпомага 

устойчива превенция и реагиране при 

бедствия, и поощрява държавите членки 

и регионите да се възползват от подобни 

възможности за финансиране за 

повишено взаимодействие, 

включително с оглед разширяване и 

актуализиране на техните 

материални и технически 

способности; 

 

Изменение  21 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 6 – буква а) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) извършват оценки на риска на 

национално или на съответно 

поднационално равнище и ги 

предоставят на Комисията до 22 

декември 2018 г. и на всеки три години 

след това; 

а) извършват оценки на риска на 

национално или на съответно 

поднационално равнище в 

партньорство със съответните 

местни и регионални органи и ги 

предоставят на Комисията до 22 

декември 2018 г. и на всеки две години 

след това; 

 

Изменение  22 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 6 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

„До 31 януари 2019 г. и на всеки три 

години след това на Комисията се 

предоставя обобщение на съответните 

елементи от планирането на 

управлението на риска, включително 

информация за подбраните превантивни 

До 31 януари 2019 г. и на всеки две 

години след това на Комисията се 

предоставя обобщение на съответните 

елементи от планирането на 

управлението на риска, включително 

информация за подбраните превантивни 
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мерки и мерки за готовност. Освен това 

Комисията може да изисква от държави 

членки да представят специфични 

планове за превенция и готовност, които 

включват както краткосрочни, така и 

дългосрочни усилия. Съюзът отчита 

надлежно напредъка, постигнат от 

държавите членки по отношение на 

превенцията и готовността във връзка с 

бедствия, като част от всеки бъдещ 

механизъм за обвързване с 

предварителни условия по линия на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

мерки и мерки за готовност. Освен това 

Комисията може да изисква от 

държавите членки да представят 

специфични планове за превенция и 

готовност и им осигурява насоки за 

изготвянето на такива планове, които 

включват както краткосрочни, така и 

дългосрочни усилия. Съюзът отчита 

надлежно напредъка, постигнат от 

държавите членки и на регионално и 

местно равнище, по отношение на 

превенцията и готовността във връзка с 

бедствия, като част от засилен бъдещ 

механизъм за инвестиции за 

обвързване с предварителни условия по 

линия на европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

Изменение  23 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 8 – параграф 1 – буква к) 

 

Текст в сила Изменение 

 4а. В член 8 точка 1 буква к) се 

заменя със следното: 

к) в тесни консултации с държавите 

членки предприема други подкрепящи и 

допълващи действия в областта на 

готовността, необходими за постигането 

на целта, посочена в член 3, параграф 1, 

буква б). 

„к) в тесни консултации с държавите 

членки предприема други подкрепящи и 

допълващи действия в областта на 

готовността, включително чрез 

координиране с други инструменти на 

Съюза, необходими за постигането на 

целта, посочена в член 3, параграф 1, 

буква б).“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=BG) 

 

Изменение  24 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 9 – параграф 1 a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б) В член 9 се добавя следният 

параграф след параграф 1: 

 „1а. Държавите членки укрепват 

съответните административни 

капацитети на компетентните 

регионални и местни органи в 

съответствие със своята 

институционална и правна рамка.“ 

 

Изменение  25 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 10 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията и държавите членки 

работят съвместно за подобряване на 

извършваното в рамките на Механизма 

на Съюза планиране на операции за 

реагиране при бедствия, включително 

чрез разработване на сценарии за 

реагиране при бедствия въз основа на 

оценките на риска, посочени в член 6, 

буква а), и прегледа на рисковете, 

посочен в член 5, параграф 1, буква в), 

чрез картографиране на активи и чрез 

изготвяне на планове за използване на 

способности за реагиране.“ 

1. Комисията и държавите членки 

работят съвместно за подобряване на 

извършваното в рамките на Механизма 

на Съюза планиране на операции за 

реагиране при природни или причинени 

от човека бедствия, включително чрез 

разработване на сценарии за реагиране 

при бедствия въз основа на оценките на 

риска, посочени в член 6, буква а), и 

прегледа на рисковете, посочен в член 5, 

параграф 1, буква в), чрез 

картографиране на активи и чрез 

изготвяне на планове за използване на 

способности за реагиране. 

 

Изменение  26 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 11 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се Европейски резерв за 

гражданска защита. Той се изразява в 

1. Създава се Европейски резерв за 

гражданска защита. Той се състои от 
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обединяване на предварително 

заделени от държавите членки 

способности за реагиране и включва 

модули, други способности за реагиране 

и експерти. 

набор от предварително одобрени 

способности за реагиране на 

държавите членки и включва модули, 

други способности за реагиране и 

експерти, въз основа на принципа на 

гражданския дълг за оказване на 

помощ. 

 

Изменение  27 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква г) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 11 – параграф 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Позоваванията на Европейския 

капацитет за реагиране при извънредни 

ситуации — EERC, и доброволното 

обединяване се считат за позовавания 

на Европейския резерв за гражданска 

защита.“ 

10. Позоваванията на Европейския 

капацитет за реагиране при извънредни 

ситуации — EERC, и гражданския дълг 

за оказване на помощ се считат за 

позовавания на Европейския резерв за 

гражданска защита. 

 

Изменение  28 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 2 – буква в) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) издирване и спасяване в градска 

среда; 

в) издирване и спасяване в градска, 

планинска и горска среда; 

 

Изменение  29 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 4 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема, въз основа на 

установените рискове и като възприема 

подход, отчитащ множество рискове, 

делегирани актове в съответствие с 

член 30, за да определя видовете 

способности за реагиране, необходими в 

допълнение към посочените в параграф 

2 от настоящия член, и да внася 

съответни промени в състава на rescEU. 

Осигурява се съгласуваност с 

политиката на Съюза в други области. 

правомощието да приема, въз основа на 

установените рискове и като възприема 

подход, отчитащ множество рискове и 

необходимостта от гъвкавост по 

отношение на способностите за 

реагиране, делегирани актове в 

съответствие с член 30, за да определя 

видовете способности за реагиране, 

необходими в допълнение към 

посочените в параграф 2 от настоящия 

член, и да внася съответни промени в 

състава на rescEU. Осигурява се 

съгласуваност с политиката на Съюза в 

други области. 

 

Изменение  30 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Способностите на rescEU се 

поставят на разположение за участие в 

операции за реагиране по линия на 

Механизма на Съюза, след като бъде 

отправено искане за помощ чрез ERCC. 

Решението за използването им се взема 

от Комисията, като тя запазва 

командването на способностите на 

rescEU и контрола върху тях. 

7. Способностите на rescEU се 

поставят на разположение за участие в 

операции за реагиране по линия на 

Механизма на Съюза, след като бъде 

отправено искане за помощ чрез ERCC. 

Решението за използването им се взема 

от Комисията, като тя запазва 

командването на способностите на 

rescEU и контрола върху тях и използва 

общ и стандартизиран оперативен 

език, който може да бъде разбран от 

всички субекти, участващи в случай 

на бедствия. 

 

Изменение  31 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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8. В случай на използване на 

способностите Комисията се 

споразумява с поискалата помощ 

държава членка относно оперативното 

използване на способностите на rescEU. 

Поискалата помощ държава членка 

улеснява оперативната координация на 

собствените си способности и 

дейностите по линия на rescEU по време 

на операциите. 

8. В случай на използване на 

способностите Комисията се 

споразумява с поискалата помощ 

държава членка или държави членки, 

при целесъобразност, относно 

оперативното използване на 

способностите на rescEU. Поискалата 

помощ държава членка улеснява 

оперативната координация на 

собствените си способности, 

включително способностите за 

реагиране на регионалните и 

местните органи, както и на 

доброволците, и дейностите по линия 

на rescEU по време на операциите. 

 

Изменение  32 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Координирането на различните 

способности за реагиране се улеснява по 

целесъобразност от Комисията чрез 

ERCC в съответствие с членове 15 и 16. 

9. Координирането между 

различните способности за реагиране се 

улеснява по целесъобразност от 

Комисията, като се вземат предвид, 

наред с другото, необходимостта от 

възприемане на регионален подход и 

използването, при целесъобразност, 

на трансгранични договорености, 

основани на наличност и близост. 

Координирането се улеснява също 

така чрез ERCC в съответствие с 

членове 15 и 16. 

 

Изменение  33 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 



 

AD\1152018BG.docx 23/28 PE616.617v02-00 

 BG 

Комисията създава мрежа на 

съответните участници и институции, 

работещи в областта на гражданската 

защита и управлението при бедствия, 

която заедно с Комисията образува 

Мрежа на Съюза за знания в областта на 

гражданската защита. 

Комисията създава мрежа на 

съответните участници и институции, 

работещи в областта на гражданската 

защита и управлението при бедствия, 

включително центрове за научни 

изследвания и обучение, 

университети, изследователи и 

центрове за високи постижения, при 

целесъобразност, която заедно с 

Комисията образува Мрежа на Съюза за 

знания в областта на гражданската 

защита, отворена също така за знания 

и споделяне на най-добри практики с 

трети държави. 

Мрежата изпълнява следните задачи в 

областта на обучението, ученията, 

извличането на поуки и 

разпространяването на знания, в тясна 

координация със съответните центрове 

за знания и доколкото това е 

целесъобразно:“ 

Мрежата изпълнява следните задачи в 

областта на обучението, ученията, 

извличането на поуки, 

разпространяването на знания, 

програми за комуникация и 

обществена осведоменост, в тясна 

координация със съответните центрове 

за знания. 

 

Изменение  34 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст в сила Изменение 

 (9а) В член 13, параграф 1 буква а) се 

заменя със следното: 

а) изготвяне и управление на 

програма за обучение на персонала в 

областта на гражданската защита и 

управлението при извънредни ситуации 

по въпроси на превенцията, готовността 

и реагирането при бедствия. Програмата 

включва общи курсове и система за 

обмен на експерти, която позволява 

командироването на лица в други 

държави членки. 

а) изготвяне и управление на 

програма за обучение на персонала в 

областта на гражданската защита и 

управлението при извънредни ситуации, 

насочена към предоставяне на 

специализиран експертен опит по 

въпроси, свързани с превенцията, 

готовността и реагирането при бедствия. 

Програмата се опира на съществуващи 

центрове за високи постижения и 

университети, при целесъобразност, 

и включва общи курсове и система за 

обмен на експерти, която позволява 
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командироването на лица в други 

държави членки. Програмата включва 

и разпоредби за сътрудничество със 

съседните трети държави. 

 

Изменение  35 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 1 – буква е) 

 
Текст в сила Изменение 

 (9б) В член 13, параграф 1 буква е) се 

заменя със следното: 

е) стимулиране и насърчаване на 

въвеждането и използването на 

съответни нови технологии за целите на 

Механизма на Съюза. 

е) стимулиране на научни 

изследвания и иновации и насърчаване 

на въвеждането и използването на 

съответни нови технологии за целите на 

Механизма на Съюза. 

 

Изменение  36 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 20a – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За всяка помощ или финансиране, 

предоставени по силата на настоящото 

решение, се дава съответна видимост за 

ролята на Съюза, като за способностите, 

посочени в членове 11 и 12 и член 21, 

параграф 2, буква в) емблемата на 

Съюза се поставя на видно място.“ 

За всяка помощ или финансиране, 

предоставени по силата на настоящото 

решение, се осигурява съответна 

видимост за ролята на Съюза, като за 

способностите, посочени в членове 11 и 

12 и член 21, параграф 2, буква в) 

емблемата на Съюза се поставя на видно 

място.“ Разработва се 

комуникационна стратегия с оглед на 

това действията по линия на 

Механизма на Съюза да бъдат видими 

за гражданите и за увеличаване на 

доверието им в способността на 

Съюза за превенция и реагиране при 

бедствия. 
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Изменение  37 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б – подточка i 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 21 – параграф 2 – буква в) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) разходите, необходими за 

модернизиране или ремонтиране на 

активите, включени в способностите за 

реагиране, до състояние на готовност и 

наличност, което ги прави годни за 

използване като част от Европейския 

резерв за гражданска защита, в 

съответствие с изискванията за качество 

на Европейския резерв за гражданска 

защита и, доколкото е приложимо, с 

препоръките, формулирани в процеса на 

сертифициране („разходи за 

адаптиране“). Тези разходи може да 

включват разходи, свързани с 

оперативността, оперативната 

съвместимост на модулите и на другите 

способности за реагиране, 

автономността, самостоятелността, 

годността за транспортиране, 

опаковането и други необходими 

разходи, при условие че тези разходи са 

конкретно свързани с участието на 

способностите в Европейския резерв за 

гражданска защита. 

в) разходите, необходими за 

модернизиране или ремонтиране на 

активите, включени в способностите за 

реагиране, до състояние на готовност и 

наличност, което ги прави годни за 

използване като част от Европейския 

резерв за гражданска защита, в 

съответствие с изискванията за качество 

на Европейския резерв за гражданска 

защита и, доколкото е приложимо, с 

препоръките, формулирани в процеса на 

сертифициране („разходи за 

адаптиране“). Тези разходи може да 

включват разходи, свързани с 

оперативността, оперативната 

съвместимост на модулите и на другите 

способности за реагиране, 

автономността, самостоятелността, 

годността за транспортиране, 

опаковането и други необходими 

разходи, включително отнасящите се 

до насърчаването на свързано с 

гражданската защита 

доброволчество и обучението на 

доброволци, при условие че тези 

разходи са конкретно свързани с 

участието на способностите в 

Европейския резерв за гражданска 

защита. 

 

Изменение  38 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 16 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 26 – параграф 2 

 



 

PE616.617v02-00 26/28 AD\1152018BG.docx 

BG 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Търси се полезно взаимодействие 

и взаимно допълване с други 

инструменти на Съюза, като например 

тези в подкрепа на политиките в 

областта на сближаването, развитието 

на селските райони, изследователската 

дейност, здравеопазването, както и 

миграцията и сигурността. При 

реагиране на хуманитарни кризи в трети 

държави Комисията осигурява 

взаимното допълване и съгласуваността 

на действията, финансирани съгласно 

настоящото решение, с тези, 

финансирани по силата на Регламент 

(ЕО) № 1257/96.“ 

2. Развиват се полезно 

взаимодействие, взаимно допълване и 

засилено координиране с други 

инструменти на Съюза, като например 

тези в подкрепа на политиките в 

областта на сближаването, 

включително фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз, развитието на 

селските райони, изследователската 

дейност, здравеопазването, както и 

миграцията и сигурността, без да се 

налага преразпределяне на средствата 

от тези области. При реагиране на 

хуманитарни кризи в трети държави 

Комисията осигурява взаимното 

допълване и съгласуваността на 

действията, финансирани съгласно 

настоящото решение, с тези, 

финансирани по силата на Регламент 

(ЕО) № 1257/96. 
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