
Как ЕС помага 
при извънредни 
ситуации

ФАКТИ И ЦИФРИ
Най-тежките природни бедствия, регистрирани 
в България за периода 2001-2019 г. по брой 
на засегнатите

Бедствие Година Брой смъртни случаи

Много високи температури 2012 30

Много високи температури 2005 18

Наводнение 2005 17

Наводнение 2014 15

Много високи температури 2008 10

Бедствие Година Засегнати лица

Наводнение 2012 37 950

Наводнение 2005 12 000

Наводнение 2014 8 507

Източник: Международна база данни на бедствията (EM-DAT)

ОСНОВНИ РИСКОВЕ ОТ 
БЕДСТВИЯ В БЪЛГАРИЯ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА ЕС 
– КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ?

За бедствията няма граници, но европейската солидар-
ност и твърда, консолидирана реакция могат да нама-
лят последиците от тях. В свят, в който се появяват 
нови заплахи, Европейският съюз повиши нивото на 
защита, за да спасява човешки животи в бъдеще.

Когато извънредна ситуация претоварва 
способността на дадена държава за справяне, 
страната може да поиска помощ чрез Механизма за 
гражданска защита на ЕС, създаден през 2001 г.

Всички държави членки на ЕС са част от Механизма 
за гражданска защита на ЕС, както и Исландия, 
Черна гора, Норвегия, Северна Македония, Сърбия 
и Турция. Те могат да окажат помощ с ресурси 
и експерти.

Всички държави по света могат да поискат помощ 
чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

Н А В О Д Н Е Н И Я Б У Р И И

ГО Р С К И  П О Ж А Р И А В А Р И И  И  
С П А С И Т Е Л Н И 
О П Е РА Ц И И 

Гражданска 
защита и 
Хуманитарна 
помощ

https://www.emdat.be/index.php


rescEU – СПАСИТЕЛНИЯТ ОТРЯД НА ЕВРОПА,  НА КОЙТО 
МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ 
От 2019 г. Европейският съюз въведе допълнително ниво на своя Механизъм за гражданска защита 
– rescEU.
Центърът за гражданска защита на ЕС се базира на система за доброволни вноски от участващите 
държави. Въпреки това, няма предвиден резерв в случай на ограничена възможност за помощ 
на засегнати от бедствия страни.
И именно тук rescEU влиза в действие – вече има европейски сили за спешно реагиране, които 
са в готовност за незабавно разгръщане.

rescEU В ДЕЙСТВИЕ
rescEU бе създаден през март 2019 г. Няколко месеца по-късно, на 13 август, Гърция бе изправена 
пред извънредна ситуация – в рамките на период от 24 часа страната бе обхваната от общо 56 горски 
пожара. Тя поиска помощ от ЕС за справяне с горските пожари, опустошаващи региона.
Механизмът за гражданска защита на ЕС реагира незабавно с първото до момента задействане 
на rescEU. Три самолета от резерва на rescEU – два италиански и един испански, бяха незабавно 
насочени към остров Евия. Тясното сътрудничество между държавите членки на ЕС изигра решаваща 
роля в борбата срещу опустошителните пожари и спаси много хора.

Горските пожари на гръцкия остров Евия поставиха в голяма опасност 
хората и околните села, а също и защитените гори. На този ден 
нашият нов резерв от rescEU бе мобилизиран за първи път. Наистина 
бе невероятно да видим сътрудничеството на ЕС в действие в този 
изключително важен момент!“
Елефтериос Манусис, оперативен дежурен – Координационен център за реагиране при 
извънредни ситуации – Служител за връзка – операция на rescEU в Гърция

От 2014 г. България е предоставила помощ 
в отговор на пет извънредни ситуации чрез 
Механизма за гражданска защита на ЕС.
България предлага помощ на Албания

   Извънредна ситуация:  
Земетресения и наводнения

На 21 септември 2019 г. два труса засегнаха областта 
Дуръс в Албания. Два дни по-късно страната претърпя 
гръмотевични бури и проливни дъждове, които причиниха 
наводнения в някои от районите, засегнати от трусовете.
За да помогнат на хората от тези региони, албанските 
власти се обърнаха за помощ към Механизма за гражданска 
защита на ЕС. България и още 12 държави участнички 
предложиха незабавна помощ.
Те изпратиха материали от първа необходимост за подслон, 
първа помощ, както и медицинско оборудване, хигиенни 
и санитарни материали и други нехранителни стоки, за да 
помогнат на хората на място.

България предлага помощ 
на Северна Македония

  Извънредна ситуация: Наводнения

През август 2016 г. Северна Македония претърпя тежки 
наводнения. Бедствието принуди властите да се обърнат за 
помощ към Механизма за гражданска защита на ЕС. България 
предостави помощ и изпрати материали от първа 
необходимост като лопати, въжета, ботуши, ръкавици, 
походни легла, палатки, помпи, дезинфектанти, както 
и електрогенератори.

От 2009 г. България 
е поискала помощ 
четири пъти 
чрез Механизма 
за гражданска 
защита на ЕС.

  Извънредна ситуация: 
Горски пожари

През юли 2012 г. България бе 
засегната от горски пожари, които 
принудиха властите да се обърнат 
за помощ към Механизма за 
гражданска защита на ЕС. Румъния 
предложи помощ и изпрати 
хеликоптер и експерти за борба 
с огъня.

„
Повече информация

https://ec.europa.eu/echo/

https://ec.europa.eu/echo/

