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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 
 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – Кмет на Община Смолян 

 

 

Относно: Изготвяне на План за защита при бедствия на община 

Смолян 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

 План за защита при бедствия на община Смолян се разработва на 
основание чл. 9, ал. 10, чл. 65, ал.1, т. 10 и чл. 65б, т. 2 от Закона за защита 
при бедствия. Общинският план за защита при бедствия се разработва от 
Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, който се 
председателства от кмета на общината и се представлява от него.  

В плана за защита при бедствия задължително са определят 
опасностите и рисковете от бедствия; мерките за предотвратяване или 

намаляване на риска от бедствия; мерките за защита на населението; 

разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за 
изпълнение на предвидените мерки; средствата и ресурсите, необходими за 
изпълнение на дейностите; начина на взаимодействие между съставните 
части на единната спасителна система; реда за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на 
единната спасителна система и населението при опасност или възникване 
на бедствия и мерките за възстановяване. 

 Общинския план за защита при бедствия се състои от: Раздел І.- 
ВЪВЕДЕНИЕ, Раздел ІI.- ПРОФИЛ НА РИСКА, Раздел ІII.- ПРЕВЕНЦИЯ, 

Раздел ІV.- ГОТОВНОСТ, Раздел V.- РЕАГИРАНЕ, Раздел VI.- 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ, Раздел VII.- МОНИТОРИНГ И 

ОЦЕНКА, Раздел VIII.- ПРИЛОЖЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЕ СЦЕНАРИЙ и е 

направена оценка на риска. 
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Към плана за защита при бедствия са разработени подробно: План за 
защита при земетресения, План за защита при ядрена и радиационна 
авария, План за защита при наводнения, План  за защита при 

снегонавявания и обледявания, План за защита при пожари и План за 
защита при свлачища и срутища. 

 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, 

ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 9,  ал. 11 от Закона за защита при 

бедствия, предлагам на Общински съвет - Смолян да вземе следното 

проектно- 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

Приема План за защита при бедствия на Община Смолян. 
 

 

 

 

 

 

Вносител:   /  П / 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

/Кмет на Община Смолян/ 
 


