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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящата Наредба се уреждат: организацията, функциите и
задълженията на общинската администрация, търговските дружества и задълженията
на гражданите за опазване живота и здравето на хората, частната, общинската и
държавната собственост, както и мерките за ограничаване и ликвидиране на
последствията при възникване на бедствия и аварии на територията на общината
/БАК/.
Чл. 2. Общинската администрация, ръководителите и управителите на търговски
дружества и едноличните търговци осъществяват организацията, ръководството,
координацията и контролът на дейността за предотвратяване и ликвидиране на
последствията при възникване на бедствия и аварии.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
И ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 3. (1) Кметът на Общината със своя заповед определя състава на
Постоянната общинска комисия за управление при бедствия и аварии от
съответните ведомства и администрации за ръководство и овладяване на кризисната
ситуация при обявяване на бедствено положение.
(2) Членовете на Постоянната общинска комисия за управление при бедствия се
задължават да се явят в сградата на общинска администрация до един час от
обявяване на бедствено положение на територията на общината.
(3) При обявяване на бедствено положение Кметът на Общината създава
Кризисен щаб за управление на аварийните и спасителни дейности в зоната на
бедствието.
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(4) Задължават се служителите на общинска администрация, кметовете и
кметските наместници да се явят на работните си места до един час от обявяване на
бедствено положение на територията на общината. Служителите и кметските
наместници изпълняват задачи, съгласно плановете на Общината за защита при
различните бедствия. За положен извънреден труд при предотвратяване на
последствията при бедствия, аварии и катастрофи се заплаща извънреден труд,
съгласно Кодекса на труда.
(5) Кметът на Общината създава доброволни формирования за защита при
бедствия по решение на Общинския съвет. Кметът на Общината сключва договор с
всеки доброволец, като се спазват изискванията на Закона за защита при бедствия и
Наредба № Н-2/03.05.2007г.
Чл. 4. (1) Задължават се собствениците и/или управителите на търговски
дружества и еднолични търговци, които работят с рискови вещества и материали,
извършват дейност в рискови условия или дейност, която е потенциално опасна за
работниците, служителите, населението и околната среда, развиващи производствена
и търговска дейност на територията на община Смолян да съставят със заповед
комисии за защита на работниците, служителите, населението и околната среда при
бедствия и аварии и провеждат мероприятията, предвидени в Закона за защита при
бедствия.
(2)
Комисиите по предходната алинея ежегодно разработват план за
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за
овладяване и ликвидиране последствията при възникване на аварии в обектите и
прилежащите им площи.
Чл. 5. (1) Собствениците и/или управителите на търговски дружества и
едноличните търговци на територията на община Смолян, при възможност, създават,
подготвят, оборудват с наличните средства и поддържат в готовност формирования за
изпълнение на мероприятия по овладяване и ликвидиране на последствията при БАК
в обектите и прилежащите им площи.
(2) При възникване на бедствия и аварии на територията на община Смолян
собствениците и/или управителите на търговски дружества и едноличните търговци,
при възможност, предоставят на органите за управление /Кризисния щаб/
формирования и техника и участват с тях в провеждането на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи по овладяване и ликвидиране на последствията.
Чл. 6. (1) Задължават се собствениците и/или управителите на търговски
дружества и едноличните търговци, собствениците или наемателите и управителите
на търговски обекти и офиси, да предприемат необходимите действия за
обезопасяване, разчистване и ликвидиране на последствията след възникване на БАК
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
местата за снабдяване и търговия с хранителни стоки.
(3) Задължават се собствениците и/или управителите на аптеки и аптечни
складове да предприемат необходимите мерки за своевременно разчистване и
осигуряване свободен достъп на превозни средства и граждани до местата за
снабдяване и търговия с лекарствени средства.
(4) Задължават се собственици и наематели на обособени обекти в етажна
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собственост /управителите или управителните съвети в жилищни кооперации/ и
гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да организират и предприемат
необходимите мерки за обезопасяване, разчистване и ликвидиране на последствията
при БАК на прилежащите към сградите и дворовете територии /тротоари, алеи,
тревни площи/.
(5) Задължават се собственици и наематели на обособени обекти в етажна
собственост и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи 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 БАК.
Чл. 7. (1) При обявяване на "бедствено положение" на територията на общината,
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 специални сили и ресурси и превозни средства за
снабдяване с хранителни продукти и медикаменти.
Чл. 8. (1) Задължава се инспектора по «Гражданска защита» при получаване на
предупреждение от НИМХ към БАН, база «Рожен” или от Национална служба
"Гражданска защита" – София за възможни неблагоприятни атмосферни и техногенни
условия, застрашаващи живота и здравето на населението, незабавно писмено или по
телефон да уведомява РЦЗ, ЦСМП, РС «ПБЗН», СПЗ «Група за охрана на
обществения ред», РДВР – Смолян, "В и К" ЕООД – Смолян, "Клиентски Енерго
Център" – Смолян, «БТК» АД – административен район Юг – офис Смолян,
Планинска спасителна служба и собствениците и/или управителите на търговски
дружества и еднолични търговци включени в плана за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно – възстановителни работи, както и да се уведомят по телефоните
/стационарни и мобилни/ кметовете и кметските наместници от населените места на
общината. Издава се заповед на Кмета на Общината за назначаване на Кризисен щаб
за проверка на всички събития и превантивна намеса при необходимост.
(2) Задължават се управителите на дружествата "В и К" ООД –
Смолян,
"Клиентски Енерго Център" – Смолян, «БТК» АД – административен район Юг –
офис Смолян, ЦСМП, РС «ПБЗН», СПЗ "Група за охрана на обществения ред", РПУ –
Смолян, собствениците и/или управителите на търговски дружества, включени в
плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи,
при получаване на предупреждение за предстоящи възможни неблагоприятни
атмосферни и техногенни условия, да подготвят и приведат в готовност аварийноремонтните си групи и екипи за незабавна намеса при възникване на БАК.
Непосредствено след получаване на предупреждението, същите писмено или по
телефона информират Дежурния по общински съвет за сигурност за готовността на
аварийните групи и екипите.
(3) Собствениците и/или управителите на търговските дружества и еднолични
търговци, които са в договорни отношения с Община Смолян относно изграждане и
поддържане на обекти и инфраструктура на територията на общината, до два часа
след обявяване на бедствено положение следва да предоставят наличната си техника
ведно с обслужващия персонал, в подчинение на Кризисния щаб за извършване на
спасителни и аварийно-възстановителни дейности на територията на общината.
(4) При обявяване на бедствено положение и привличане на допълнителни сили и
техника Кметът на Общината издава следните заповеди: заповед за назначаване на
Кризисен щаб за цялостно ръководство на превантивните и аварийни дейности за
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овладяване на кризата, заповед за участие на картотекираните доброволци, както и
заповед за комисии по отделни направления за контрол на дейностите и разходите
извършвани от фирмите. Комисиите изготвят всички документи, снимки и оценки,
необходими за изготвяне преписки до Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(5) Цялостната координация на спасителните и аварийните дейности,
информиране на населението и обмен на информация с оперативния център на
Министерството на Държавната политика при бедствия и аварии се осъществява от
Кмета на Общината.

III. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се
възлага на длъжностни лица от община Смолян и на длъжностни лица от населените
места, определени със заповед на Кмета на Общината.
(2) Нарушенията на Наредбата се установяват и наказват, съгласно ЗАНН.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението
на наказателнните постановления, се извършва по реда предвиден в ЗАНН.
Чл. 10. (1) За нарушаване на разпоредбите по чл. 3 (2) и чл. 5 (1), (2), (3) и (4) се
налага
глоба
в
размер
от
50
до
500
лв.
Чл. 11. (1) Неспазването на чл. 8 (3) от Наредбата от собствениците и/или
управителите на търговски дружества и еднолични търговци, ще се счита като
предпоставка за прекратяване на договорните отношения с Община Смолян.
Чл. 12. (1) В случаи, при които неизпълнението на разпоредбите е довело до
застрашаване живота и здравето на хората и са нанесени щети на частна и държавна
собственост, наказателно постановление не се издава,
а събраните
материали се изпращат на Районния прокурор.
ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия
/ДВ, бр. 102/19.12.2006 год./ и Правилника за организацията и дейността по
предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и ктастрофи
приет с ПМС № 18/1998 г./:
1. "Бедствие" е събитие или поредица от събития, предизвикани вследствие на
природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които
засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или
околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участието на
специални сили и използването на специални ресурси.
а) "инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и
пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка
дейност, застрашаващи живота и здравето на хора, имуществото или околната среда;
б) "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;
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2. "Зона на бедствието" е територията, засегната от бедствие.
3. "Бедствено положение" е правен режим, който се въвежда от определени от
закона органи в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен
период с цел провеждане на дейности за намаляване на загубите и провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
4. "Специални сили и ресурси" са звена, служби и другите оперативни структури,
предназначени за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи, съставени от обучен персонал, оборудвани със специализирана техника и
екипировка, снаряжение, инструменти и материали.
Настоящата Наредба е приета с Решение № 649 от 28.06.2007 г. на Общински
съвет – Смолян, Протокол № 48.

Председател на ОбС – Ив. Апостолов
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