ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Ю Р И Д И Ч Е С К И

Ф А К У Л Т Е Т

Конспект по
“Управление на силите и средствата при кризи”
1. Основи на управлението при кризи и реагиране при бедствия.
2. Процедури по управлението при кризи и реагиране при бедствия.
3. Система за ранно предупреждение за възникване на кризи. Информационно
осигуряване на управлението при кризи и реагиране при бедствия .
4. Система за управление при кризи и реагиране при бедствия. Общи положения.
Превантивна дейност.
5. Основни съставни части на ЕСС – състав, правомощия, функционални
задължения.
6. Система за управление при кризи и реагиране при бедствия. Понятиен апарат.
7. Органи за управление. Централни и териториални органи на изпълнителната власт и
органи по чл. 19 от ЗА. Правомощия.
8. Органи за управление при бедствия. Правомощия на органите за местно
самоуправление при бедствия.
9. Бедствено положение – цел и случаи на обявяване, правомощия и дейност на
длъжностните лица по обявяване на бедствено положение.
10. Възстановяване и подпомагане при бедствия – видове, планиране и задължения на
органите на централната и местна администрация.
11. Доброволни формирования – определение, създаване, задължения на доброволеца и
общинското ръководство по ЗЗБ.
12. Задължения на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци по
управление, възстановяването и подпомагането на населението при бедствие. Контрол и
мерки за административна принуда.
13. Обучение и подготовка на органите за управление, на съставните части и на
населението за действия при бедствие.
14. Управление на формированията и ресурсите при аварии в АЕЦ. Действия и
взаимодействия по ликвидиране на последствията.
15. Управление на формированията и ресурсите при крупни производствени аварии.
Дейности по организирането и подготовка на сборните формирования за провеждане на
спасителни и други неотложни работи в зоните за заразяване.
16. Управление на формированията и ресурсите при крупни транспорни катастрофи.
ВДействие и взаимодействие по мерките за защита.
17. Организиране транспортирането и унищожаването на опасни химически отровни
вещества. Организиране съхранението и транспортирането на отпадъчните продукти от АЕЦ.
18. Управление на формированията на ГД “ПБЗН”-МВР, МО и ресурсите при
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от природни бедствия.
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