РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№РкД-22-20
Добрич 17.03.2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, в изпълнение на чл. 64 ал. 1
т. 6 и във връзка с чл. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 16 от Закона за опазване на
околната среда, с цел предприемане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на
последиците от бедствия на територията на област Добрич

НАРЕЖДАМ:
1. Мониторингът и превантивния контрол на обектите по чл. 35 от Закона за защита
при бедствия, съхраняващи или работещи с опасни химични вещества (ОХВ), чл. 36 от
Закона за защита при бедствия и колективните средства за защита, да се извършва от
органите за пожарна безопасност и защита на населението, по график утвърден от Директора
на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич (РДПБЗН).
2. Мониторингът и превантивния контрол на обекти с издадени разрешителни по чл.
104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), обекти по чл. 35 от Закона за
защита при бедствия, съхраняващи или работещи с източници на йонизиращи лъчения
(ИЙЛ), складове за негодни или с изтекъл срок на годност препарати за растителна защита
(ПРЗ), обекти от критичната транспортна инфраструктура, водностопански системи и
хидротехнически съоръжения, активни и стабилизирани свлачища, да се извърши чрез
междуведомствени комисии от специалисти.
3. В комисиите по т. 2 да се включат представители от Областна администрация
Добрич, Общинските администрации, Областна дирекция МВР (ОД МВР) – сектор „Контрол
на опасните средства” (КОС), Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” Добрич (РД ПБЗН), Регионална здравна инспекция Добрич (РЗИ), Регионална
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Варна, Басейнова дирекция за управление на
водите за Черноморски район (БДУВЧР) Варна, Басейнова дирекция за управление на водите
за Дунавски район (БДУВДР) Плевен, „Геозащита” ЕООД Варна, Областно пътно
управление (ОПУ), Регионален отдел на Инспекция държавен и технически надзор Варна
(ИДТН), Областна инспекция по труда (ОИТ), „Напоителни системи” ЕАД клон „Черно
море” - хидротехнически участък (ХТУ) Добрич, Регионална дирекция за национален
строителен контрол Североизточен район (РДНСК) сектор Добрич, Областна дирекция по
безопасност на храните Добрич (ОДБХ), НК „ЖИ” „Железопътна секция” Шумен,
предприятие „Язовири и каскади” към „НЕК” ЕАД и „ВиК” ЕООД Добрич, както следва:
3.1. За обекти с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), класифицирани като Предприятия и/или съоръжения с висок рисков
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потенциал (ПСВРП) и Предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП),
съгласно чл. 103 от ЗООС: Председател – представител на Регионална инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) Варна и членове: представители на Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич (РД ПБЗН), Дирекция инспекция
по труда (ДИТ) Добрич и общинска администрация, на чиято територия се намират обектите.
Комисиите да контролират:
1. Изпълнението на условията в разрешителните по чл. 104, ал. 1 и чл. 116 д, ал. 1;
2. Изпълнението на задълженията на оператора по чл. 115, т. 1 и чл. 116 от ЗООС.
Съвместните проверки да се осъществяват:
1. Въз основа на годишен план за контролна дейност на МОСВ.
2. При жалби и сигнали.
Съвместните проверки да се осъществяват най-малко веднъж годишно за предприятия
и/или съоръжения с висок рисков потенциал.
Организацията на работата на комисията и формата на годишния план се определят с
наредбата по чл. 104, ал. 6. от ЗООС (Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях).
3.2. За обекти, съхраняващи или работещи с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)
– председател – представител на Регионална здравна инспекция Варна – Отдел „Радиационна
хигиена” (РЗИ Варна) и членове - представители на: Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” Добрич (РД ПБЗН), ОД МВР – служба КОС,
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Варна и общинска
администрация на чиято територия са обектите.
При проверките да бъде събрана и обобщена необходимата информация за обектите,
свързана с осигуряването на защитата при бедствия, данни от оценката на риска за
населението и проверени и анализирани:
 състоянието на ИЙЛ;
 спазване на нормативните изисквания при съхранение и употреба на ИЙЛ
(състояние на аварийното планиране, организация на радиационната защита);
3.3. Проверките на складове за негодни или с изтекъл срок на годност препарати за
растителна защита да се организират от Регионална инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) Варна. В състава на комисиите да се включат представители на: Областна
дирекция по безопасност на храните Добрич (ОДБХ), Областна администрация, Регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич (РД ПБЗН), Регионална
здравна инспекция (РЗИ), Областна дирекция МВР (ОД МВР) – сектор „Контрол на опасните
средства” (КОС) и общинска администрация на чиято територия са обектите.
При проверките да бъде събрана и обобщена необходимата информация за обектите,
свързана с осигуряването на защитата при бедствия, данни от оценката на риска за
населението и проверени и анализирани:
 състояние на складовете с ПРЗ с изтекъл срок на годност;
 състояние на ББ кубове.
3.4. За реки, дерета, язовири и други хидротехнически съоръжения, участъци и
съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на реки и дерета –
председател – представител на Областна администрация Добрич и членове: представители от
общинска администрация на чиято територия са обектите, „Напоителни системи” ЕАД клон
„Черно море” - хидротехнически участък (ХТУ) Добрич, Басейнова дирекция за управление
на водите за черноморски район (БДЧР) Варна, Басейнова дирекция за управление на водите
за дунавски район (БДДР) Плевен, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” Добрич (РД ПБЗН), Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ),
Регионална дирекция за национален строителен контрол Североизточен район (РДНСК) –
сектор Добрич, Областно пътно управление (ОПУ), предприятие „Язовири и каскади” към
„НЕК” ЕАД.
Контролната дейност ще се осъществява съгласно допълнителни заповеди на
областния управител за мониторинг и контрол на водностопанските обекти и проводимостта
на речните легла.
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При проверките да бъде събрана и обобщена необходимата информация за
участъците/съоръженията, свързана с осигуряването на защитата при бедствия, данни от
оценката на риска за населението и проверени и анализирани:
 проводимостта на деретата, речните корита, мостове и водостоци,
състоянието на дигите и облицовката на коригираните участъци;
 наличие на нерегламентирани дейности в заливните зони на язовирите и
речните корита;
 състояние на съоръженията и спазването на изискванията за безопасната им
експлоатация;
 състояние на аварийното планиране и аварийната готовност при възникване
на бедствия и аварии (наличие, актуалност и съгласуване на аварийни планове, изграждане
на органи за управление и сили за реагиране при извънредни ситуации, организиране на
оповестяването, готовност за реагиране при възникване на аварии и инциденти, обучение на
ръководния състав и персонала, аварийни складове и други).
3.5. За водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения (дълбоки сондажи,
водоеми, помпени станции, хлораторни станции и др.), пречиствателни станции за отпадни
води (ПСОВ) – председател – представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението” Добрич (РД ПБЗН) и членове: представители на общинската
администрация на чиято територия са обектите, Басейнова дирекция за управление на водите
за Черноморски район (БДУВЧР) Варна, Басейнова дирекция за управление на водите за
Дунавски район (БДУВДР) Плевен, Областна администрация Добрич, Регионална здравна
инспекция Добрич (РЗИ), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Варна
и „ВиК” ЕООД – Добрич.
При проверките да бъде събрана и обобщена необходимата информация за
критичните инфраструктури и обектите им, свързана с осигуряването на защитата при
бедствия, данни от оценката на риска за населението и проверени и анализирани:
 състояние на съоръженията и спазването на изискванията за безопасната им
експлоатация;
 състояние на аварийното планиране и аварийната готовност при възникване
на бедствия и аварии (наличие, актуалност и съгласуване на аварийни планове, изграждане
на органи за управление и сили за реагиране при извънредни ситуации, организиране на
оповестяването, готовност за реагиране при възникване на аварии и инциденти, обучение на
ръководния състав и персонала, аварийни складове и други);
 готовност за работа при специални условия.
3.6. За участъци и съоръжения от железопътната инфраструктура – председател –
представител на „Железопътна секция” Шумен и членове: представители от Областна
администрация Добрич, общинска администрация на чиято територия са обектите и
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич (РД ПБЗН).
При проверките да бъде събрана и обобщена необходимата информация за
критичните инфраструктури и обектите им, свързана с осигуряването на защитата при
бедствия, данни от оценката на риска за населението и проверени и анализирани:
 състояние на железния път и съоръженията към него в проблемни участъци;
 места за достъп с автомобилен транспорт до железния път;
 състояние на аварийното планиране и аварийната готовност при възникване
на бедствия и аварии (наличие на аварийни планове, изграждане на органи за управление и
сили за реагиране при извънредни ситуации, организиране на оповестяването, готовност за
реагиране при възникване на аварии и инциденти, обучение на ръководния състав и
персонала и други).
3.7. За свлачищни райони и райони засегнати от ерозия и абразия по морския бряг –
председател – представител на „Геозащита” ЕООД – Варна и членове: представители от
Областна администрация Добрич, общинска администрация на чиято територия са обектите,
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич (РД ПБЗН),
Областно пътно управление (ОПУ) Добрич и „ВиК” ЕООД Добрич.
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При проверките да бъде събрана и обобщена необходимата информация за районите и
съоръженията, свързана с осигуряването на защитата при бедствия, данни от оценката на
риска за населението и проверени и анализирани:
 актуалното състояние на свлачищните масиви и районите засегнати от
ерозия и абразия по морския бряг;
 състоянието на КИС и съоръженията;
 застрашено население, сгради, съоръжения и инфраструктура.
4. Специалистите, участващи в отделните междуведомствени комисии се
конкретизират и осигуряват от ръководителите на съответните организации, съобразно
спецификата на всеки обект.
5. Проверките по точка 3 да се извършват в срокове, съгласно приложените графици.
6. Координацията на дейностите по мониторинга и превантивния контрол на
критичните инфраструктури и обектите, да се извърши от председателите на комисии.
7. За целта на проверките комисиите събират информация и данни от оценката на
риска за населението по отношение на следните опасности: сеизмична, геоложка,
радиационна, биологична, от вредно въздействие на води и от химични вещества.
8. За резултатите от проверките да се съставя протокол (доклад) с констатации,
предписания и срок за отстраняване на пропуските, с цел намаляване на риска.
9. При извършване на проверките комисиите да осъществяват контрол за
изпълнението на предписанията, дадени от предходните проверки. При констатиране
на нарушения или неизпълнение на предписания от предходни проверки
оправомощените контролни органи да съставят и констативни актове за нарушения,
съответно актове за установяване на административни нарушения.
10. Председателите на комисиите да представят в Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” Добрич (РД ПБЗН) и Областна администрация
Добрич копия от протоколите (докладите) на проверените обекти до 20.06.2015 г. и до
30.11.2015 г. за всяко полугодие.
11. До 30.11.2015 г. общините, организациите и ведомствата, включени в
заповедта, да изготвят (актуализират) базите данни (регистри, списъци, картотеки)
за проверените инфраструктури и обекти и да представят в Областна администрация
необходимата информация, свързана с осигуряването на защитата при бедствия,
анализи за резултатите от извършения мониторинг и превантивен контрол с
предложения за решаване на проблемите.
12. Транспортът на комисиите до общинските центрове е за сметка на включените
организации и ведомства, а в района на общините да се осигурява от кметовете на общини.
13. Разходите за командировка са за сметка на организациите и ведомствата, чиито
специалисти участват в комисиите.
14. Копия от заповедта да се връчат на ръководителите на цитираните в т. 3
организации и кметовете на общини.

Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА
Областен управител на област Добрич
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