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3. Национално законодателство

Анализ на риска, лектор: гл. ас. д-р инж. Т. Игнева

АНАЛИЗ НА РИСКА

3. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО



Закон за управление при кризи

Анализ на риска

1.

(Обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. и доп., бр. 17, 30 и 102 от
2006 г., бр. 11, 41 и 78 от 2007 г.)
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Националната система
за управление при кризи осигурява:
1. анализ и оценка на риска от възникване на кризи;



Чл. 42.



(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Мерките за
предотвратяване на кризи включват наблюдение, анализ и
оценка на обстановката и риска, предупреждение и планиране
на действията.



Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) При повишаване на

риска от възникване на криза или заплаха от развитие на криза
органите за управление при кризи обявяват степени на опасност
и свързаните с тях мерки, определени в акт на Министерския
съвет.
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3. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
РАЗПОРЕДБА



§ 1. По смисъла на този закон:



2. "Риск" е вероятността за настъпване в определен период
от време на прогнозирано събитие, оказващо негативно
въздействие върху населението, територията, околната
среда, културните и материалните ценности.
3. "Оценка на риска" е процес, използван за определяне на
приоритетите в управлението на риска чрез оценяване и
сравняване на нивото на риска спрямо предварително
определени стандарти, целево (приемливо) ниво на риска
или други критерии.
8. "Критична инфраструктура" е система от съоръжения,
услуги и информационни системи, чието спиране,
неизправно функциониране или разрушаване би имало
сериозно негативно въздействие върху здравето и
безопасността
на
населението,
околната
среда,
националното
стопанство
или
върху
ефективното
функциониране на държавното управление.
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 ДОПЪЛНИТЕЛНА
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3. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЗАКОН за защита при бедствия



Обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр.
113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 102
от 28.11.2008 г., изм. и доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.,
изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 93 от
24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 61 от 6.08.2010 г., изм. и доп.,
бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила
от 1.01.2011 г., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп., бр. 39 от
20.05.2011 г.



Глава втора
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ



Чл. 6. Превантивната дейност е комплекс от мероприятия, които включват:
1. изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от
бедствия;
2. категоризиране на територията на страната в зависимост от
рисковете по т. 1;
 Чл. 7. (1) Изследването, анализът, оценката и прогнозирането на рисковете от
бедствия се извършват чрез експертизи.
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3. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА



§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Природни явления" са явления с геологичен (геофизичен,
геоложки), хидрометеорологичен и биологичен произход, като
земетресения, наводнения, движения на маси (свлачища, потоци
от отломки, лавини), бури, градушки, големи снежни
натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари, масови
заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия
на вредители и други подобни, причинени от природни сили.
2. "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо,
ограничено по време и пространство действие, с висока
интензивност на сили или вследствие на човешка дейност,
застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или
околната среда.
3. "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища,
магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на
хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от
дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и
промишлени аварии, причинени от дейности или действия на
човека.
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3. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО






4. "Промишлена авария" е внезапна технологична повреда на
машини, съоръжения и агрегати или извършване на дейности с
рискови вещества и материали в производството, обработката,
използването, съхраняването, натоварването, транспорта или
продажбата, когато това води до опасност за живота или
здравето на хора, животни, имущество или околната среда.
5. "Рискови вещества и материали" са тези, чието производство,
превозване, съхраняване, употреба или изхвърляне може да
увреди или да създаде опасност за човешкото здраве и живот и
за околната среда.
6. "Зона на бедствието" е територията, засегната от бедствие.
7. "Специални сили и ресурси" са звена, служби и други
оперативни структури, предназначени за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи,
съставени от обучен персонал, оборудвани със специализирана
техника и екипировка, снаряжение, инструменти и материали.
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3. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО





8. "Неизбежно необходим обем и продължителност" са тези, при
които в минимална степен, за минимален период от време се
засягат правата по чл. 52, за да се позволи предприемането на
необходимите мерки за защита при бедствия.
9. "Потенциално опасен обект" е този, който поради своите
функции, размери или обслужвана зона може, при повтарящи се
отклонения от нормалната експлоатация или при увреждане или
разрушаване, да причини в големи размери увреждане на
здравето на населението, смърт, материални щети или
разстройване
на
жизненоважни
социално-икономически
дейности.
10. "Потенциално опасна дейност" е всяка човешка дейност,
която при неспазване на технологичните правила за
извършването й или поради други причини може да причини в
големи размери увреждане на здравето на населението, смърт,
материални щети или разстройване на жизненоважни социалноикономически дейности.
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