
Зakoн за защита при бедствия

Чл. 31. (1) Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна 
система,  участващи  в  спасителни  и  неотложни  аварийно-възстановителни  работи  в 
района  на  бедствието,  наричано  по-нататък  "място  на  намеса",  се  извършва  от 
ръководителя на място.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в  
сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Ръководител 
на  място  е  ръководителят  на  териториалното  звено  на  Главна  дирекция  "Пожарна 
безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно 
лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм.  
- ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 
14.10.2011  г.)  В  случаите  на  епидемии  или  епизоотии  ръководител  на  място  е 
ръководителят  на  регионалната  здравна  инспекция  или  на  областната  дирекция  по 
безопасност на храните.

Закон за МВР

Чл. 91а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) 
(1)  При  извършване  на  пожарогасителни  и  спасителни  дейности  и  при  неотложни 
аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието 
или произшествието, до изкуствени и естествени водоизточници органите за пожарна 
безопасност и защита на населението имат право:

1.  да  влизат  в  жилищни,  производствени  и  други  сгради  и  помещения  на 
физически и юридически лица;

2.  да  разрушават  сгради  или  части  от  тях,  да  разглобяват  конструкции,  да 
отстраняват,  унищожават  или  повреждат  имущество  или  насаждения,  когато  нямат 
друг начин за извършването на дейността;

.................

.................
6.  да  използват  безвъзмездно  водоизточници  и  водопроводни  мрежи  за 

осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при 
извънредни ситуации.
 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

Чл.140 .........................
(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Отстраненият от речното легло дървен материал:

1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) когато е годен за ползване, 
се  предава  безвъзмездно  за  разпореждане  на  кметовете,  които  го  предоставят 
безвъзмездно за огрев на доброволците по  чл. 39 от Закона за защита при бедствия 
съобразно тяхното участие при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, както и на лица, включени 
в съответните социални програми;


