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1.Общи положения
Чл. 1 Настоящата наредба урежда: организацията, функциите и
задълженията на общинската администрация и търговските дружества;
задълженията на гражданите за провеждане на превантивна дейност по опазване
живота и здравето на хората, частната, общинската и държавна собственост,
както и мерки за ограничаване и ликвидиране последствията при възникване на
бедствия, аварии и катастрофи.
ІІ.3адължения на общинската администрация, ръководители на
търговски дружества и граждани
Чл.2 (1) Кметът на общината със заповед определя състава на Постоянната
комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/.
(2)
Задължават се собствениците и/или управителите на търговски
дружества, развиващи производствена и търговска дейност на територията
на община Дългопол, да съставят със заповед комисии за защита на работниците,
служителите и населението при БАК.
(3) Комисиите по ал.1 и ал.2 ежегодно разработват и провеждат
съгласувано с Постоянната общинска комисия за защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи /ПОбКЗНБАК/, план за работа на комисията,
мероприятията осигуряващи изпълнението на функциите по обучение за
поведение, действия и защита при бедствия, аварии и катастрофи, а така също и
план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни
работи за ликвидиране последствията при възникване на БАК.
Чл.З (1) Собствениците и/или управителите на търговски дружества на
територията на община Дългопол създават, подготвят, оборудват с налични
средства и поддържат в готовност формирования за изпълнение на мероприятия
но ликвидиране на последствията при БАК.
(2) При възникване на бедствия, аварии и катастрофи, собствениците и/или
управителите на търговски дружества се задължават да предоставят на органите
на управление на Постоянната комисия към общинска администрация,
формирования и техника и да участват с тях в провеждането на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране последствията при
възникване на БАК.
(3) Задължават се собствениците и/или управителите на търговски
дружества на територията на община Дългопол, ежегодно да планират средства
за превантивна дейност и провеждане на мероприятия за ликвидиране
последствията при възникване на БАК.
Чл.4 (1) Задължават се собствениците и/или управителите на търговски
дружества, собствениците или наемателите и управителите на търговски обекти,
офиси, складове, аптеки на територията на община Дългопол, да предприемат
необходимите действия за обезопасяване, разчистване и ликвидиране на
последствията след възникване на БАК в прилежащите на сградите и имотите
територии (тротоари, ями, улични платна и земни площи) с цел осигуряване
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свободен достъп на превозни средства и граждани до местата за снабдяване н
търговия с хранителни стоки и лекарствени средства.
(2) Задължават се домоуправителите в ЖК и граждани живеещи в
самостоятелни къщи, да организират и предприемат необходимите мерки
за обезопасяване, разчистване и ликвидиране последствията при възникване на
БАК на прилежащите към сградите и дворовете територии (тротоари, алеи,
тревни площи).
(3) Задължават се домоуправителите в ЖК и граждани живеещи в
самостоятелни къщи, да организират и предприемат необходимите действия за
снабдяване и оборудване с необходимия инвентар (кофи, лопати, гребла
за снегопочистване и др.) за участие в ликвидиране последствията при
възникване на БАК.
Чл.5 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.6 (1) Задължава се секретаря на ПОбКЗНБАК при получаване на
предупреждение от НИМХ-филиал Варна или ДА "Гражданска защита"-Варна за
възможни неблагоприятни атмосферни и техногенни условия, застрашаващи
живота и здравето на населението, незабавно да уведоми ЦСМП-Дългопол,
РСПАБ-Дългопол,
ВиК-Дългопол,
„Енергоснабдяване"-клон
Дългопол,
Полицейски участък-Дългопол, „БТК"АД, кметове на кметства, собственици
и/или управителите на търговски дружества имащи отношение към действията
за защита на гражданите.
(2) Задължават се ръководителите на структурите на територията на
община Дългопол, на дружествата: ВиК-Варна ООД, „Електроразпределение"Варна, „БТК"АД, Полицейски участък - Дългонол, РСПАБ - Дългопол 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. Незабавно след получаване на предупреждение, същите писменно да
информират председателя (секретаря) на ПОбКЗНБАК за предприетите мерки и
готовността на аварийните групи и екипи.
(3) Задължават се собствениците и/или управителите на търговските
дружества, които са в договорни отношения с община Дългопол,
относно изграждане и поддържане на обекти и инфраструктура на територията
на общината, в срок два /2/ часа след обявяване на „бедствено положение" да
предоставят наличната си техника, средства и обслужващия персонал в
подчинение на ПОбК за извършване на спасителни и аварийно-възстановителни
работи.
(4) При обявяване на „бедствено положение" и привличане на
допълнителни сили и техника, Кметът на общината издава заповед за
назначаване на комисия за контрол за разходваните от фирмите, участващи в
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ликвидиране на последствията от БАК средства (по обем и видове дейности).
III. Административнонаказателни разпоредби
Чл.7 (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба, се възлага
на отдел „ОМП и ГЗ" и отдел"ТУКРП”.
(2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от
длъжностни лица, определени от Кмета на общината.
(3) Установяване на нарушения, издаване, обжалване и изпълнение на
наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в ЗАНН.
Чл.8 (1) За нарушаване разпоредбите по чл.4, ал.1 и ал.2 се налага глоба в размер
от 50 до 300лв.
Чл.9 Неспазването на чл.6, ал.3 от Наредбата, от собствениците и/или
управители на търговски дружества ще се счита, като предпоставка за
прекратяване на договорните отношения с община Дългопол.
Чл. 10 В случаи, при които неизпълнението е довело до застрашаване живота и
здравето на хората и са нанесени щети по частна, общинска и държавна
собственост, наказателно постановление не се издава, а събраните материали се
изпращат на районния прокурор.
IV. Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на допълнителните разпоредби на Правилник за организацията и
дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствия при бедствия,
аварии и катастрофи (ПМС 18/1998г.)
1. „Бедствено
положение"
е
особено
състояние,
вследствие
на
възникнало природно бедствие, авария или катастрофа с трайни
последици, засягащи част от територията (области, общини) или цялата
страна, изискващо прилагането на специални мерки за определен период,
имащи за цел провеждане на мероприятия за намаляване на загубите и
ликвидиране на последствията.
2. „Бедствие" е всяко природно явление, като земетресение, наводнение,
свличане
на
земни
пластове,
бури,
снежни
виелици,
лавини,
специфични пожари, продължителни суши и епидемии; радиационно, химическо
и бактериологично заразяване, когато са причинени жертви и тежки щети на
собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.
3.
„Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и
агрегати,
съпроводена със спиране или
сериозно
нарушаване на
технологичния процес, с взривове, образуване на пожари, замърсяване на
иколната среда, разрушения, жертви или заплахи за жнвота и здравето на
населението.
4. „Катастрофа" е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви,
наранявания,
разрушения
и
повреди,
които
причиняват загуби,
налагащи
незабавна
локализационна,
спасителна
и
непосредствена
възстановителна намеса в широк мащаб.
5. „Зона на бедствено положение" е територията, на която са се
проявили
резултатите
от
възникналото
бедствие,
авария
или
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катастрофа и се прилагат мерки за намаляване на загубите и за
ликвидиране на последствията.
6. „Ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи" са
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, насочени към
спасяване на живота и опазване за здравето на хората, намаляване размерите на
щетите на околната среда и на материалните загуби, а така също локализиране
на зоните на бедствено положение и прекратяване действието на характерните за
тях опасни фактори.
V. Заключителни разпоредби
§ 2. Тази Наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА и влиза в сила един
месец след обнародването и в „Общински вестник"
§ 3. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана и отменена с решение на
Общински съвет - Дългопол.

Наредбата е приета от Общински съвет на Община Дългопол, с Решение №
27 – 5 от 24.02.2006 година.

Председател на ОбС-Дългопол: ……………..
/Хамди Билял/
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