
         Приложение 
към Решение № 125, взето с 

       Протокол № 13 от 16.11.2016 г. 
     на ОбС-Кричим

ПРАВИЛА 

за състава и работата на Общинския съвет за намаляване на риска от 
бедствия при Община Кричим 

Раздел І. 
Общи положения 

Чл. 1. Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия (ОбщСНРБ) е 
консултативно звено към кмета на общината по въпросите на защитата при бедствия.  

Чл. 2. (1) Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия се ръководи и 
представлява от кмета на общината, който е негов председател.                              

(2) Заместник председател на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия е 
заместник кмета на общината, който координира дейностите в областта по защитата при 
бедствия.  

Чл. 3. (1) Председателят на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия 
определя секретар на съвета, който е главния експерт по Отбранително-мобилизационна 
подготовка или друг експертен сътрудник от Общинската администрация, в чиято длъжностна 
характеристика влизат задължения по защитата при бедствия. 
          (2) Секретарят на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия: 
          1. Осъществява връзката между членовете на Общинският съвет за намаляване на риска 
от бедствия и председателя му; 
          2.  Подготвя проекта на дневния ред и го предоставя на председателя на съвета за 
утвърждаване; 
          3. Съобщава свикването на заседанията на Общинският съвет за намаляване на риска от 
бедствия, подготвя и предоставя материалите за заседанията и организира присъствието на 
лицата по чл. 4; 
          4. Осигурява информационно, документално и технически провеждането на заседанията;   
          (3)  Секретарят по решение на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия 
може да изисква от членовете му и от ръководителите на други организации и ведомства 
необходимата информация и документи във връзка с работата на съвета.  

Чл. 4. (1) Състава на съвета за намаляване на риска от бедствия се определя в 
съответствие с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия и включва:   

1. Заместник кметовете на общината; 
2. Главният архитект на общината; 
3. Представители на общинския съвет; 
4. Ръководители на структурите за спешно реагиране; 
5. Юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел; 
6. Други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. 

 (2) Кметът на общината със заповед определя длъжностните лица, включени в състава  
на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия.  



(3) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някое от 
определените по ал. 2 лица, кметът на общината, в 14-дневен срок от получаването на 
информацията за промяната, издава съответната заповед за актуализиране състава на 
Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия.  

Раздел ІІ. 
Функции и задачи на Общинският съвет за намаляване на риска от 

бедствия

 Чл. 5. Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия: 
1. Определя и приема правила за своята работа; 
2. Изпълнява указанията и насоките на Националният съвет за намаляване на риска от 

бедствия; 
3. Изпълнява възложените му със Закона за защита при бедствия функции и 

правомощия на територията на общината;  
4. Разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за 

намаляване на риска от бедствия;  
5.  Разработва, преразглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия; 
6. Прави преглед и изготвя годишен доклад до Областният съвет за намаляване на риска 

от бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината. 

Чл. 6. (1) Длъжностните лица от различните ведомства, съобразно своята компетентност 
представят в Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия информации, предложения 
и програми за най-ефективно използване на наличните ресурси в общината.  
          (2) Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия обсъжда представените 
информации, предложения и програми по ал. 1 и приема решения за промяна в  общинската 
програма и планове.  

Раздел ІІІ. 
Организация на дейността на Общинският съвет за намаляване на риска от 

бедствия

Чл. 7. Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия изпълнява своите задачи, 
като: 
          1. Набира съответната информация 
          2. Чрез специалистите и експертите от съответните ведомства, чийто ръководители са 
привлечени в състава на съвета получава становища и експертни оценки. 
          3. Обобщава и анализира съответната информация 
          4. Приема решения в изпълнение на задачите си по чл. 5 от настоящите правила. 

Чл. 8. (1) Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия осъществява своята 
дейност на редовни и извънредни заседания. 
          (2) Редовните заседания на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия се 
провеждат не по-рядко от веднъж на 6 (шест) месеца.  
          (3) Председателят на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия, а в негово 
отсъствие – заместник председателят, може да свика извънредно заседание при наличие на 
важни обстоятелства, отнасящи се до защитата при бедствия и изискващи приемането на 
решения.  

Чл. 9. (1) Заседанията на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия са 
открити.  



          (2) Заседанията на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия се провеждат в 
сградата на Общината. Заседанията могат да се провеждат и на друго място по решение на 
съвета или по предложение на председателят на Общинският съвет за намаляване на риска от 
бедствия, когато важни обстоятелства налагат това.   
          (3) Информацията за деня, мястото и дневния ред за провеждане на заседанията се 
предоставя на членовете на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия и на лицата, 
които са поканени във връзка с обсъждането на конкретни въпроси. 
          (4) Председателят, а в негово отсъствие – заместник-председателят, свиква заседанията 
на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия, като определя времето и  мястото на 
провеждане на заседанията и техния дневен ред и ги съобщава на членовете му, с писмо, на 
електронен адрес или по FAX, не по-късно от 7 (седем) дни преди провеждането им.   
          (5) Срокът за предварително съобщаване по ал. 4 може да не се спази при свикване на 
извънредно заседание. 
          (6) При свикването на заседанията на всички членове се предоставят еднакви комплекти 
от материали, които предстои да се обсъждат. 

Чл. 10. Дневния ред на заседанията се подготвя от секретарят на Общинският съвет за 
намаляване на риска от бедствия и се утвърждава от председателят, а в негово отсъствие – от 
заместник-председателят. 

Чл. 11. (1) На заседанията трябва да присъстват най-малко 2/3 (две трети) от членовете 
на определения от председателя по чл. 4, ал.2 състав на Общинският съвет за намаляване на 
риска от бедствия.  
           (2) В случай на отсъствие на някой от определените със заповедта на председателя по чл. 
4 ал. 2 той се представлява от упълномощен от него заместник, който участва в работата на 
Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия.
           (3) В определени случаи и по отделни въпроси в работата на Общинският съвет за 
намаляване на риска от бедствия могат да участват и длъжностни лица и експерти от различни 
области. Предложението за тяхното присъствие се прави при свикването на заседанието на 
Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия и се гласува в началото на заседанието. 
Когато е необходимо присъствието на лица извън състава на Общинският съвет за намаляване 
на риска от бедствия, на секретаря се изпраща списък с техните имена и длъжности, както и 
указания за  документите, които трябва да им се предоставят или да подготвят.  

Чл. 12. (1) Заседанията се ръководят от председателят на Общинският съвет за 
намаляване на риска от бедствия, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.  
          (2) В случаите на започнало заседание, когато председателят на Общинският съвет за 
намаляване на риска от бедствия трябва да отсъства за кратко време и не е необходимо 
заседанието да бъде прекъсвано, заседанието се ръководи  временно от заместник-
председателят.  

Чл. 13. (1) В изпълнение на своите задачи Общинският съвет за намаляване на риска от 
бедствия приема решения. 

(2) Решенията се приемат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от 
всички присъстващи членове на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия. 

(3) При вземането на решения всички членове на Общинският съвет за намаляване на 
риска от бедствия имат право на един глас. 

(4) Председателят на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия, а в негово 
отсъствие -   заместник председателят формулира решението и го предлага за гласуване. 

(5) Всички членове на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия имат 
равни права при внасянето на материали, при обсъждането им и при вземането на решения. 



(6) Членовете на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия могат да 
представят и допълнителна информация по всеки от разглежданите въпроси или да поискат 
изслушването на експерти от съответните ведомства и служби. 

Чл. 14. (1) За заседанията на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия се 
води протокол. 
          (2) Деловодството на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия се води от 
секретарят на съвета.  

Раздел ІV. 
Административно, техническо и експертно обслужване на дейността на

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия

         Чл. 15. (1) Админстративно-техническото обслужване на дейността на Общинският съвет 
за намаляване на риска от бедствия се осигурява от Общинската администрация . 
          (2) Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия определя и служител, който да 
отговаря за връзките с обществеността и да прави изявления от името на съвета, като това е 
съответния специалист от Общинската администрация, а при невъзможност служител от друго 
ведомство. 

Чл. 16. По предложение на председателят, Общинският съвет за намаляване на риска от 
бедствия може със свое решение да създава експертни комисии или групи за изпълнение на 
специфични задачи, за получаване на експертни оценки и препоръки. 

Чл. 17. Средствата, необходими за дейността на Общинският съвет за намаляване на 
риска от бедствия се осигуряват от бюджета на Общинската администрация.                   

Преходни и заключителни разпоредби 

 §. 1 Настоящите правила са приети на основание чл. 65а, ал. 4 от Закона за защита при 
бедствия на заседание на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия проведено на 
16.11.2016 г. 


