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НАРЕДБА
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С настоящата наредба се уреждат: организацията,
функциите и задълженията на ОбА, търговските дружества и
задълженията на гражданите за провеждане на превантивна дейност
по опазване живота и здравето на хората, частната, общинската и
държавната собственост, както и мерките за ограничаване и
ликвидиране на последствията при възникване на бедствия.
Чл.2 Общинската администрация, ръководителите на търговски
дружества извършват анализи и оценки за риска от възникване на
бедствия и набелязване на превантивни мерки за намаляване на
неблагоприятните последици в резултат от бедствията, организиране
и координиране на действията за предотвратяване или намаляване
на последиците от бедствия.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОбА, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТД И ГРАЖДАНИТЕ

Чл.3 /1/ Кметът на общината, кметовете на населени места и
кметските наместници разработват и изготвят План за защита при
бедствия. Със своя заповед определя състав на ЩАБ за изпълнение на
Плана за защита при бедствия.
/2/ Задължават се собствениците или управителите на ТД,
директорите на здравни и учебни заведения, на предприятия и фирми
да разработят и изготвят План за защита при бедствия. Със своя
заповед да определят състав на ЩАБ за изпълнение на Плана за
защита при бедствия.
/3/ Щабовете за координация по /1/ и /2/ ежегодно
разработват и провеждат, съгласувано с общинския ЩК планировка за
работа на щаба, мероприятия, осигуряващи изпълнението на
функциите по обучение за поведение, действие и защита, при
бедствия, а също така и планове за провеждане на спасителни и

неотложни аварийно-възстановителни работи
последствията при възникване на бедствия.

за

ликвидиране

Чл.4. /1/ Собствениците и/или управителите на търговски
дружества на територията на община Вълчи дол създават, подготвят,
оборудват с наличните средства и поддържат в готовност
формирования за изпълнение на мероприятия по ликвидиране на
последствията при бедствия.
/2/ При възникване на бедствия и аварии собствениците и/или
управителите на търговски дружества се задължават да предоставят
на органите за управление на ЩК към общинската администрация,
формирования и техника и да участват с тях в провеждането на
спасителни и наотложни аварийно-възстановителни работи при
ликвидиране на последствията.
/3/
Задължават се собствениците и/или управителите на
търговски дружества ежегодно да планират средства за превантивна
дейност и провеждане на мероприятия за ликвидиране на
последствията от бедствията.

Чл.5. /1/ Задължават се собствениците и/или управителите на
търговски
дружества,
собствениците
или
наемателите
и
управителите на търговски обекти и офиси, да предприемат
необходимите действия за обезопасяване, разчистване и ликвидиране
на последствията след възникване на бедствия, в прилежащите на
сградите и имотите територии /тротоари, алеи, улични платна и
зелени площи/.
/2/ Задължават се собствениците и/или управителите на
супермаркети, магазини и складове за хранителни стоки да
предприемат необходимите мерки за своевременно разчистване и
осигуряване свободен достъп на превозни средства и граждани до
места за снабдяване и търговия с хранителни стоки.
/3/ Задължават се собствениците и/или управителите на
аптеки да предприемат необходимите мерки за своевременно
разчистване и осигуряване свободен достъп на превозни средства и
граждани до места за снабдяване и търговия с лекарствени средства.
/4/ Задължават се гражданите да организират и предприемат
необходимите мерки за обезопасяване, разчистване и ликвидиране на
последствията при бедствия на прилежащите към сградите и
дворовете територии /тротоари, алеи, тревни площи/.
/5/ Задължават се гражданите да предприемат необходимите
действия за снабдяване и оборудване с необходимия инвентар /кофи,

лопати, гребла за снегопочистване и др./ за участие в ликвидирането
на последствията при бедствия.

Чл.6. При обявяване на “Бедствено положение” със заповед на
Кмета на общината, се забранява движението на превозни средства по
указаните в заповедта участъци и райони на общината, с цел
осигуряване приоритетно движение на МПС със специален режим на
движение, специализирани машини и техника и превозни средства за
снабдяване с хранителни продукти и медикаменти.

Чл.7. /1/ Задължават се секретаря на ЩК при получаване на
предупреждение от НИМХ – филиал Варна или от ОКИЦ на ОУ ПБЗН, за
възможни неблагоприятни атмосферни и техногенни условия,
застрашаващи живота и здравето на населението, незабавно да се
уведомят РС ПБЗН, УП, ВиК, Електроразпределение, “Булгаргаз”ЕАД,
председателя на БЧК, медицинския съветник, инспектор ДВСК,
кметове и кметски наместници , собственици и/или управители на
търговски дружества, имащи отношение към действията за защита на
гражданите.
/2/ Задължават се управителите на РС ПБЗН, УП, ВиК,
Електроразпределение, “Булгаргаз”ЕАД, председателя на БЧК,
медицинския съветник, инспектор ДВСК, кметове и кметски
наместници , собственици и/или управители на търговски дружества,
при получаване на предупреждение за предстоящи възможни
неблагоприятни атмосферни и техногенни условия, да подготвят и
преведат в готовност аварийно-ремонтните си групи и екипи за
незабавна реакция при възникване на БАК. Непосредствено след
получаване на предупреждението, същите писмено да информират
председателя /секретаря/ на ЩК за предприетите мерки и за
готовността на аварийните групи и екипи.
/3/ Задължават се собствениците и/или управителите на
търговски дружества, които са с договорни отношения с община
Вълчи дол относно изграждане и поддържане на обекти и
инфраструктура на територията на общината, до 2 часа след
обявяване на “бедствено положение” да предоставят наличната си
техника и средства, ведно с обслужващия персонал, в подчинение на
ЩК за извършване на спасителни и аварийно-възстановителни
дейности.
/4/ При обявяване на “бедствено положение” и привличане на
допълнителни сили и техника, кметът на общината издава заповед за
назначаване на комисия за контрол на разходваните от фирмите,

участващи в ликвидиране на последствията от бедствия, средства /по
обем и видове дейности/.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.8. /1/ Контролът по спазване разпоредбите на настоящата
Наредба се възлага на определени със заповед на кмета на общината
служители, кметове и кметски наместници на населените места в
община Вълчи дол.
/2/
Нарушенията на Наредбата се установяват с актове,
съставени от длъжностни лица, определени от кмета на Общината,
кметове и кметски наместници на населени места в община Вълчи
дол.
/3/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването
и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по
реда, предвиден в ЗАНН.

Чл.9. За нарушаване на разпоредбата па чл.5 /1/, /2/, /3/ и /4/
се налага глоба в размер от 50 до 500лв.

Чл.10. Неспазването на чл.7 /3/ от Наредбата, от собствениците
и/или управителите на търговски дружества, ще се счита като
предпоставка за прекратяване на договорните отношения с община
Вълчи дол.

Чл.11. В случай, при който неизпълнението на разпоредбите е
довело до застрашаване на живота и здравето на хората и са нанесени
щети по частна и държавна собственост, наказателно постановление
не се издава, а събраните материали се изпращат на съответния
районен прокурор.

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.Чл. 2 от ЗЗБ. Бедствие е значително нарушаване на нормалното
функциониране на обществото, предизвикано от природни явления
и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за
живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за
околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването
на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на
обичайните дейности по защита на обществото.:
§ 2. По смисъла на Закона за Защита при бедствия,
1. "Природни явления" са явления с геологичен (геофизичен,
геоложки), хидрометеорологичен и биологичен произход, като
земетресения, наводнения, движения на маси (свлачища, потоци от

отломки, лавини), бури, градушки, големи снежни натрупвания,
замръзвания, суши, горски пожари, масови заболявания от
епидемичен и епизоотичен характер, нашествия на вредители и други
подобни, причинени от природни сили.
2. "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо,
ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност
на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота
или здравето на хора, имуществото или околната среда.
3. "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища,
магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на
хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от дейности в
морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии,
причинени от дейности или действия на човека.
4. "Промишлена авария" е внезапна технологична повреда на машини,
съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови
вещества и материали в производството, обработката, използването,
съхраняването, натоварването, транспорта или продажбата, когато
това води до опасност за живота или здравето на хора, животни,
имущество или околната среда.
5. "Зона на бедствието" е територията, засегната от бедствие.
6. "Неизбежно необходим обем и продължителност" са тези, при които
в минимална степен, за минимален период от време се засягат
правата по чл. 52, от ЗЗБ за да се позволи предприемането на
необходимите мерки за защита при бедствия.
11. "Опасност" е природно явление или събитие, причинено от
човешката дейност, което може да причини вредни последици за
населението и имуществото му, околната среда, икономиката и
културните и материалните ценности.
12. "Уязвимост" е показател за степента на податливост на дадена
територия или обект на различните опасности.
13. "Риск" е вероятност от възникване на вредни последици за
населението и имуществото му, икономиката и околната среда в
резултат на опасността и уязвимостта за дадена територия/обект.
14. "Анализ и оценка на риска" е определяне същността и размера на
риска като функция на опасността, уязвимостта и вероятността.
15. "Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са
от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени
функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или
социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или
унищожаване би имало значителни негативни последици за
Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези
функции.

16.
"Европейска
критична
инфраструктура"
е
критична
инфраструктура, разположена на територията на Република
България, чието повреждане или разрушаване би довело до
негативни последици за поне две държави - членки на Европейския
съюз. При оценката на негативните последици се прилагат критерии брой загинали или ранени, икономически и социални последици, като
се отчита и влиянието на повреждане или разрушаване на тази
критична инфраструктура върху други видове инфраструктури.
17. "Информация, свързана със защитата на критичните
инфраструктури" е всеки факт относно дадена критична
инфраструктура, който, ако бъде оповестен и разкрит, може да бъде
използван за планиране и/или за извършване на действия с цел
причиняване на повреди или унищожаване на обекти, елементи или
инсталации от критичната инфраструктура.
18. "Защита" е съвкупност от дейности, целящи гарантиране на
нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта на
критичните инфраструктури с цел възпиране, намаляване,
смекчаване или неутрализиране на заплахите, рисковете или
уязвимостта им.
19.
"Собственици/оператори
на
европейски
критични
инфраструктури" са физически лица, юридически лица или
организации, които отговарят за инвестирането или за нормалното
функциониране, непрекъснатостта и целостта на определена система
или част от нея, означена като ЕКИ.
20. "Евакуация" е организирано извеждане на хора и животни от
застрашени райони и настаняването и осигуряването им в безопасни
места.
21. "Разсредоточаване" е организирано изнасяне на културни и
материални ценности от застрашени райони и преместването и
опазването им в безопасни места.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3 Тази Наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА и влиза в сила
от деня на приемането и.
§4 Наредбата може да бъде изменяна, допълвана и отменена с решение
на ОбС.
Настоящата Наредба е приета с решение №.............................................на ОбС
Вълчи дол / Протокол №................от заседание на ОбС, проведено
на..............................2013г./
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