
ДВ. бр. 13 от 7 февруари 2017 г. 

В Закона за защита при бедствия са направени важни промени в чл. 35 и чл. 36.  

Стар текст Нов текст 

 
 

Раздел II. 
Задължения на юридически лица и еднолични 

търговци 

Чл. 35. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 
14.10.2011 г.; доп., бр. 53 от 2014 г.) (1) Юридически 
лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, 
осъществяващи дейност в обекти, представляващи 
строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от 
Закона за устройство на територията, която 
представлява опасност за възникване на бедствие, 
разработват авариен план на обекта, ……………….: 

 

Раздел II. 
Задължения на юридически лица и еднолични 

търговци 

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 
14.10.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) 
Юридически лица и еднолични търговци, собственици 
и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, 
представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква 
"г" или "д" от Закона за устройство на територията, 
която представлява опасност за възникване на 
бедствие, разработват авариен план на обекта, 
………………: 

 
Чл. 36. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 
14.10.2011 г.; доп., бр. 53 от 2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 
53 от 2014 г.) Юридическите лица и едноличните 
търговци с изключение на тези по чл. 35, 
осъществяващи дейност в производствени сгради и в  
сгради за обществено обслужване, представляващи 
строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от 
Закона за устройство на територията както и в 
училища и детски градини от по-ниска категория, 
изготвят план за защита при бедствия на 
пребиваващите, ……………………..:  
 

 
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 
14.10.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, 
бр. 13 от 2017 г.) Юридическите лица и едноличните 
търговци, осъществяващи дейност в сгради за 
обществено обслужване, представляващи строежи по 
чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от Закона за устройство на 
територията, както и в лечебни заведения за болнична 
помощ, училища и детски градини, независимо от 
тяхната категория по чл. 137 от Закона за устройство 
на територията, изготвят план за защита при бедствия 
на пребиваващите, ………: 
 

 


