РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

ОДОБРИЛ: (п)
БИСЕР МИХАЙЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
От проведенo редовно заседание на Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия.
Днес, 09.07.2019 г. в 11.00 часа в град Благоевград, залата на
Калъпчиевата къща, ул. “Григор Пърличев“ №28, се проведе редовно
заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
На заседанието присъстваха 33 души / съгласно приложен списък
на присъстващите / и има кворум.
Заседанието откри г-н Бисер Михайлов като подчерта, че на
основание чл. 64а от ЗЗБ и заповед № ОА-ОМП – 263/26.09.2018 г. на
Областния управител на област с административен център Благоевград
е назначен Областен съвет за намаляване на риска от бедствия като
орган за организиране и контролиране изпълнението на превантивни
мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия
на територията на областта.
Това е третото заседание на Областния съвет за намаляване на
риска от бедствия.
Предлагам следния дневен ред:
1. Приемане на Плана за защита от бедствия на област с
административен център град Благоевград, съгласно чл. 64б т.3, от
Закона за защита при бедствия.
2.Разни.
Който е съгласен, моля да гласува. Така предложеният дневен ред
бе приет единодушно.
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Планът е качен на страницата на Областна администрация
/www.blagoevgrad.government.bg-съвети-и-комисии/съвети/-областенсъвет-за-намаляване-на-риска-от-бедствия/.
Първо ще разгледаме една кратка презентация относно съдържанието
на Плана за защита от бедствия на област с административен център град
Благоевград и задачите които произлизат от него, давам думата на
служителите на Регионална дирекция ПБЗН-Благоевград. Думата взе

главен инспектор Сарафов, който подчерта, че плановете за защита при
бедствия се изготвят по части за всяка от опасностите, специфични за
съответната територия, като частите за земетресение, наводнение и
ядрена или радиационна авария са задължителни.
С плановете за защита при бедствия задължително се определят:
 опасностите и рисковете от бедствия;
 мерките за предотвратяване или намаляване на риска от
бедствия;
 мерките за защита на населението;
 разпределението на задълженията и отговорните органи и
лица за изпълнение на предвидените мерки;
 средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на
дейностите;
 начинът на взаимодействие между съставните части на
ЕСС;
 редът за ранно предупреждение и оповестяване на органите
на изпълнителната власт, на съставните части на единната
спасителна система и населението при опасност или
възникване на бедствия;
 мерките за възстановяване.
Главен инспектор Сарафов, обърна внимание на присъстващите,
че на базата на изготвения Областен план за защита при бедствия,
трябва да се изготвят общинските планове, които требва да включват
следните раздели:
Раздел І. ВЪВЕДЕНИЕ
Раздел ІI. ПРОФИЛ НА РИСКА
Раздел ІII. ПРЕВЕНЦИЯ
Раздел ІV. ГОТОВНОСТ
Раздел V. РЕАГИРАНЕ
Раздел VI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
Раздел VII. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Инж. Терзийски съобщи на присъстващите, че след заседанието
може да им бъде свален плана на флашка.
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Господин Михайлов изказа благодарност на всички
ръководители на териториални структури, че взеха присърце
поставената от Закона за защита при бедствия задача по изготвянето на
плана и изпратихте в междуведомствената комисия компетентни
специалисти, които свършиха много добра работа.
Планът е качен на страницата на Областна администрация и би
трябвало всички да сте се запознали с него.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ ЩАБ, проведено на
02.07.2019г., бе единодушно приет така предложения за гласуване на
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия План за защита от
бедствия на област с административен център град Благоевград.
Въпреки огромния обем на работа Областният план беше
изготвен в срок и изпратен за съгласуване. Искам да попитам
представителите на общините, а тук има от всички общини на
територията на областта ,срокът за изготвянето на общинските планове
беше 5 юли, имаме ли готов план на някоя община? От мълчанието в
залата разбирам, че няма.
Другата част е всички териториални структури на държавната
власт също трябва да имат изготвени планове.
Затова какви задачи имаме и какво трябва да се свърши давам
думата на комисар инж. Пармаков.
Комисар инж. Пармаков подчерта, че процесът по изготвянето на
областния и на общинските планове трябваше да върви едновременно.
Това не стана, но не трябва да драматизираме нещата, защото
изготвения областен план ще послужи като база за общинските.
Препоръча на всички общини, не е задължително, да използват
практиката въведена от областния управител, да съберат работни групи
с представители на всички институции имащи отношение към
защитата при бедствия. В близките дни началниците на районните
служби ще влязат във връзка с общините и молбата ми е максимално
да се форсират нещата.
Другите планиращи документи, който трябва да бъде изготвени,
това са Плановете за изпълнение на задачите произлизащи от
областния план на териториалните структури на държавната власт на
територията на областта, които планове трябва да съдържат
специфичните изисквания на дадената структура. Тези планове не
трябва да имат пожелателен характер, а трябва да са конкретни и дори
императивни. Трябва да се предвидят и финансови средства.
Трябва да се мобилизираме максимално за изпълнението на тези
задачи.
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Г-н Михайлов благодари на комисар инж. Пармаков и каза, че той
държи за всички поставени задачи да има конкретни срокове и
разпореди общинските планове да бъдат готови до 31 август, а
плановете на териториалните структури до 15 ноември тази година. Не
бива да подценяваме тези планове защото всички ставаме свидетели на
климатичните промени и на произтичащите от това последствия –
наводнения, пожари и др., природни бедствия и стихии. Затова трябва
да сме подготвени. Сега ще предложа за гласуване така представения
Ви областен план. За гласуваха – 33 души, против – 0, въздържали се 0.
Приема се единодушно.
По точка ВТОРА – разни думата беше дадена на присъстващите:
Г-н Герчев кмет на община Разлог, повдигна въпроса за
финансовото обезпечаване на мероприятията по превенцията на
защитата от бедствия извън урбанизираната територия, на което
областният управител отговори, че средства могат да бъдат осигурени
само от Министерския съвет и по линия на правителството .
След изчерпване на дневния ред заседанието на Областния съвет
за намаляване на риска от бедствия бе закрито в 12.45 часа.
ПРОТОКОЛЧИК :
/инж. Стоян Терзийски/
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