РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№РкД-20-60
Добрич 17.03.2015 год.
На основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 9, ал. 1, ал. 8 и
ал. 10, чл. 28, ал. 1 и ал. 4 и чл. 64, ал. 1, т. 5 от Закона за защита при бедствия

НАРЕЖДАМ
Да се актуализират плановете за защита при бедствия в областта и общините от област
Добрич в пълен обем.
Обучението на населението за защита при бедствия през 2015 г. в областта да се
организира и проведе, както следва:
1. Обучение на органите за управление:
Да се планират и проведат щабни тренировки за усвояване на областния и общинските
планове за защита при бедствия. За уточняване на датите, часовете и темите да се докладва наймалко три работни дни преди провеждането им в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението” Добрич на тел. 058/602 036 или на адрес: гр. Добрич, бул. „25 -ти
септември” №72.
За подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната
спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия да се
планират и проведат общински учения във всички общини от областта. По решение на
кметовете, ученията могат да се съвместят с показните занятия в училищата през октомври –
ноември при условие, че участват всички съставни части на единната спасителна система.
Време за провеждане – април – ноември 2015 г.
2. Обучение на работещото население:
2.1. Органите на изпълнителната власт, териториалните структури на централната
изпълнителна власт в областта да се обучават за дейности по защита при бедствия, като
организират и провеждат обучение и тренировки на служителите от подчинените им звена,
служби и други оперативни структури съгласно потенциалните опасности, заложени в
плановете им за защита при бедствия
2.2. В системата на образованието, обучението на педагогическия, административния и
помощен персонал да се организира от директора на учебното заведение. Да се организират и
проведат две тренировки за изпълнение на плановете за защита при бедствия на пребиваващите
в училищата и детските градини от областта.
2.3. Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели,
осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по
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чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), която представлява опасност за
възникване на бедствие, провеждат обучение и тренировки на работещите за защита при
бедствия (чл. 35, ал. 3, т. 7 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), съгласно аварийния план и
опасностите в обекта.
2.4. Юридическите лица и еднолични търговци, осъществяващи дейност в
производствени сгради и в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа,
втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, провеждат обучение
и тренировки на работещите за защита при бедствия (чл. 36, ал. 2, т. 5 от ЗЗБ)
3. Обучение на неработещото население - обучението да се осъществява съгласно чл.
17 от Закон за защита при бедствия.
4. Обучение на доброволните формирования да се организира от кметовете на общини
съгласно чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия. Обучението и подготовката да се
извършва съгласно изискванията на Глава четвърта, Раздел ІІ от Наредба за реда за създаване и
организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. (Приета с
постановление на министерски съвет №123 от 25.06.2012 г., обн. ДВ бр. 50 от 03 юли 2012 г.
изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 5 Септември 2014 г.)
Обучението на всички категории да се провежда след осъществяване на предварителна
подготовка на ръководителите и обучаемите, която да включва планиране, организация и
всестранно осигуряване на занятията.
Плановете и протоколите от проведените занятия (тренировки) да се изпращат в
тридневен срок след провеждането им в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението” – Добрич.
Настоящата заповед да се сведе за изпълнение до кметовете на общини, които да
изпратят свои заповеди до юридическите лица и еднолични търговци по т. 2.3. и т. 2.4. от
заповедта.

Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА
Областен управител на област Добрич
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