
Закон за защита при бедствия 

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) (Изм. - 
ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Юридически лица и еднолични търговци, 
собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, 
представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" или "д" от Закона 
за устройство на територията, която представлява опасност за възникване 
на бедствие, разработват авариен план на обекта, който съдържа: 
1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) максимални възможни последици за 
персонала, населението и околната среда от авария в обекта, определени 
въз основа на оценка на риска; 
2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в 
обекта; 
3. мерките за защита на персонала; 
4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за 
изпълнение на предвидените мерки; 
5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените 
мерки; 
6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4; 
7. реда за информиране на органите на изпълнителната власт при 
необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Съдържанието на аварийния план може да 
бъде различно от посоченото в ал. 1, ако е определено в специален закон 
или в издадените въз основа на него подзаконови актове. 
(3) Лицата по ал. 1: 
1. утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана по ал. 
1; 
2. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния 
план най-малко веднъж годишно; 
3. предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на 
общинския план за защита при бедствия относно: 
а) източниците на рискове от дейността им; 
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им; 
в) възможните въздействия върху населението и околната среда; 
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и 
неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта; 
4. при възникнала авария в обекта са длъжни: 
а) незабавно да започнат провеждането на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи; 
б) незабавно да съобщят за аварията на съответния оперативен център на 
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, и 
на кмета на непосредствено застрашената община; 
в) да предоставят на съставните части на единната спасителна система 
информация за взривни вещества, опасни химически вещества, източници 
на йонизиращо лъчение, както и друга информация за опасности за живота 
и здравето на хората; 
г) при участие на екипи от единната спасителна система да им сътрудничат 
при отстраняване на аварията; 



д) да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на 
аварията и нейното ликвидиране; 
5. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) изграждат и поддържат локални системи за 
оповестяване за осигуряване на ранно предупреждение на персонала, 
компетентните органи и населението; 
6. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) създават, подготвят 
и поддържат в готовност силите и средствата по ал. 1, т. 4 и 5 и средства 
за защита на работещите на територията на обекта; 
7. провеждат обучение на работещите за защита при бедствия. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Локалните системи за оповестяване по 
ал. 3, т. 5 може да не се изграждат в обекти, представляващи строежи по 
чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" от Закона за устройство на територията, в 
случаите, когато максималните възможни последици за персонала, 
населението и околната среда от авария, определени в плана по ал. 1, не 
могат да причинят загуба на човешки живот, травми или други последици 
за здравето извън територията на обекта поради: 
1. количеството и физикохимичните характеристики на наличните опасни 
вещества; 
2. отдалеченост от строежи първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 
1 от Закона за устройство на територията; 
3. отдалеченост от жилищни сгради, сгради и съоръжения за обществено 
обслужване, както и производствени сгради, инсталации, съоръжения и 
прилежаща инфраструктура. 
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Локалните системи за оповестяване по 
ал. 3, т. 5 може да не се изграждат в обекти, представляващи строежи по 
чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "д" от Закона за устройство на територията, в 
случаите, когато при авария в заливаемите територии, определени в плана 
по ал. 1, не попадат: 
1. строежи първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията; 
2. жилищни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване, както 
и производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежаща 
инфраструктура. 
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Локалните системи за оповестяване по 
ал. 3, т. 5 осигуряват възможност за: 
1. незабавно подаване на сигнал към съответния оперативен център на 
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, 
при възникване на авария; 
2. предупреждаване на населението чрез задействането им от съответния 
оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 
населението" - МВР. 
(7) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Условията и редът за изпълнението на 
изискванията на ал. 6 се определят с наредбата по чл. 62, ал. 2, т. 5.


