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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 397 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с 

Протокол № 43 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Външен авариен план на Предприятие с висок рисков 

потенциал – „Данъчен склад за складиране на втечнен нефтен газ-LPG“ гр. Николаево 

 

Мотиви:  
Кметът на община, на чиято територия се намира Предприятие с висок рисков 

потенциал (ПВРП), има задължението да изготви и осигури изпълнение на външен 

авариен план на това предприятие. Външният авариен план се изготвя на основание чл. 

108, ал. 1, 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 

1, ал. 1, т. 6, от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях, като част от общинския план за защита при 

бедствия в съответствие с чл. 9, ал. 10 и 11 от Закона за защита при бедствия. 

При изготвяне на Външния авариен план на ПВРП са спазени изискванията за 

форма, структура, съдържание и съгласуване със засегнатата общественост, Оператора 

на ПВРП, РИОСВ Стара Загора и съставните части на Единната спасителна система - 

РС „ПБЗН“ гр. Гурково, ПУ на МВР гр. Гурково, ЦСМП – Стара Загора.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, във връзка чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия, Общински 

съвет - Николаево  

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Външен авариен план за ПВРП – „Данъчен склад за складиране на 

втечнен нефтен газ-LPG“ гр. Николаево, като част от Общинския план за защита при 

бедствия на Община Николаево.  

 

2. Задължава Кмета на общината да обезпечи изпълнението на предвидените в 

плана дейности.  

 

3. В десетдневен срок от влизането в сила на Решението, Външният авариен план 

да се публикува на официалния сайта на Община Николаево 
 

 
 

 

Участвали в гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, „против” –  

няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


