РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Областния съвет за намаляване на риска от
бедствия
състояло се на 10.10.2017г., 13.00 часа, в Областна администрация Перник,
пл. „Св. Иван Рилски”1Б, в заседателна зала „Струма“

Днес, 10.10.2017г., от 13.00ч., в заседателна зала „Струма“ се проведе редовно
заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, на което
присъстваха:

1. Иво Иванов – Зам. областен управител
2. Мариана Михайлова – Директор на дирекция „АПОФУС” в ОА
3. Сашко Христов – Зам. директор на ОД на МВР – Перник
4. Росен Марков – Представител на РД „Пожарна безопасност и защита на
населението” - Перник;
5. Момчил Нейчев – Вр.И.Д. Началник на военно окръжие - Перник
6. Красимир Костадинов – Директор на ТДНС – Перник
7. Мариан Георгиев – Представител на ЦСМП – Перник
8. Антоанета Григорова – Директор на РЗИ - Перник
9. Росен Симеонов – Директор на дирекция БТ – Перник
10. Любомир Владимиров – Директор на дирекция ИТ - Перник
11. Ивайла Касърова – Директор РД „Социално подпомагане” – Перник
12. Румен Сачански – Директор на Областно пътно управление - Перник;
13. Васил Мариянов – Началник на РОНСК – Перник
14. Ваня Коконова – Директор на РУО – Перник
15. Елена Станчева – Началник сектор РС ИН – Перник
16. Мариела Михова –

ОЗ „Охрана” – Перник

17. Анелия Дренска – началник на отдел в РИОСВ – Перник
18. Христо Крумов – началник на отдел на ОО АА – Перник

19. Станислава Георгиева – началник на отдел „Държавен архив“ – Перник
20. Людмил Цветков – Началник на отдел в ОДБХ – Перник
21. Антони Георгиев – Представител НС ЕАД, клон „Струма-Места“ – ХТР Перник
22. Бойка Павлова – Председател на ПТПП – Перник
23. Мая Симеонова – началник на отдел СИ - Перник
24. Елена Аргирова – главен експерт в БД ЗБР
25. Иво Савов – председател на Общински съвет - Перник
26. Бойчо Харалампиев – председател на Общински съвет – Трън
27. Виолета Младенова – председател на Общински съвет – Брезник
28. Любляна Петрова – представител на Община Брезник
29. Марин Първанов – представител на Община Трън
30. Димитър Боянов – зам.-кмет община Земен
31. Здравко Количков – представител на Община Перник
32. Ангел Стоянов – Представител на ДАМТН – ГД НЯСС - РО Благоевград
33. Асен Асенов – ЕСО – ЕАД МЕПР - Перник
34. Иван Витанов – Директор на ВиК - Перник
35. Румен Давидков – Директор на НАП София – офис Перник
36. Здравчо Тодоров – Директор РДГ - Кюстендил
37. Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК - Перник
38. Станка Карадинкова – „Геозащита“ ЕООД - Перник
39. Невена Кирилова – ВиК експерт в АВиК – Перник
40. Диана Кирилова – ст. Експерт РР – ОА Перник
41. Петко Петков – гл. специалист ОМП – ОА - Перник
Заседанието откри и проведе Иво Иванов – зам. областен управител на Област
Перник.
Г-н Иванов поздрави членовете на Областния съвет за намаляване риска от
бедствия. Обяви Заповед № ОМП-19/28.07.2017г., с която е определен състава на
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, състоящ се от 47 членове. На
заседанието присъстват 36 членове и то може да се проведе по предварително
изпратения дневен ред. Преди да бъде разгледана т.2 от дневния ред, г-н Иванов
даде думата на г-н Петков, който да запознае присъстващите с задълженията на
Областния управител, посочени в чл. 64 от Закона за защита при бедствия.
Г-н Петков запозна присъстващите със задълженията на Областния управител,
като обърна особено внимание на представителите на институциите да подават
информация, която имат за настъпило бедствие на територията на областта. Той
посочи и новата задача на Областния управител посочена в задълженията му, а
именно със заповед да определи ръководител на операцията.

2
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

Г-н Петков запозна присъстващите и с задълженията на Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия, който се председателства и управлява от
Областния управител.
Г-н Иванов представи дневния ред на заседанието. Попита присъстващите за
допълнения към дневния ред и след като нямаше такива предложи той да бъде
гласуван. Дневния ред бе приет единодушно, без да има гласове „против и
въздържали се“.
Г-н Иванов даде думата на г-жа Михайлова. Тя сподели с присъстващите, че с
писмо на Областния управител са изпратени правила за работа на съвета. В срока,
указан в писмото на Областния управител, не са постъпили възражения и промени
по правилата и г-жа Михайлова предложи те да бъдат гласувани. Правилата бяха
приети от всички членове.
Г-н Иванов даде думата на г-жа Михайлова да представи презентация на тема:
„Намаляване на риска от бедствия“.
В презентацията г-жа Михайлова посочи новостите, направени с приетия закон
за изменение на Закона за защита при бедствия на 05 юни 2016, а именно създаване
на система за управление на риска от бедствия, създаване на национален, областен
и общински съвет за намаляване на риска от бедствия, изготвяне на национална
стратегия и национална, областна и общинска програма за намаляване на риска от
бедствия и планиране на защитата, която обхваща разработването и актуализацията
на национален, областен и общински план за защита при бедствия.
В презентацията си г-жа Михайлова запозна присъстващите с задачите, които
изпълнява националния съвет за намаляване на риска от бедствия, областния и
общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
Г-н Иванов даде думата на г-жа Аргирова, представител на БД ЗБР да представи
презентация на тема: “План за управления на риска от наводнения за Западно
беломорски район“. Г-жа Аргирова сподели с присъстващите, че плана е приет с
Решение на МС от 29 декември 2016 г. и е изготвен съгласно Директивата за
наводнения, която е транспонирана в Закона за водите, глава 9 „Защита от вредното
въздействие на водите“. Плана определя рамката за това как ще бъде управляван
риска от наводнения за територията на Западно беломорски район и кои са
отговорните институции

за

изпълнението му

през

следващите

шест

години.

Основните елементи на първия план са заключение от предварителната оценка от
риска от наводнения, определените райони със значителен риск от наводнения и
моделираните и изготвени карти на риска от наводнения. В плана са определени 16
района с значителен риск от наводнения с обща дължина 641 км. Те са
разпределени по поречия. По поречието на р. Струма, 8 броя са със значителен риск
от наводнение и 2 броя със среден риск. В районите са включени 24 населени места,
в 15 общини, в 3 области. В област Перник са определени два района. Район при р.
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Струма и р. Треклянска, като района е със среден риск и района на река Струма и
притоците от гр. Батановци през гр. Перник до с. Драгичево, като района е
определен с висок риск. Изготвена е програма за намаляване на риска от бедствия.
В програмата са включени над 200 мерки за намаляване на риска от наводнения.
Определени са приоритетите и целите за намаляване на риска от бедствия, с което
се гарантира една по-добра защита. За райони със значителен риск от наводнения,
като гр. Земен са планирани 25 мерки, от които 20 броя са с висок приоритет за
изпълнение и 5 броя са със среден приоритет за изпълнение. За района Перник са
планирани 15 мерки, от които 6 броя със много висок приоритет за изпълнение, 6
броя с висок и 3 броя със среден приоритет. Предстоят до 22 декември 2018 г.
актуализация на предварителната оценка за риска от наводнения, до края на 2019 г.
актуализация на картите на риска от наводнения и до края на 2021 г. актуализация
на плана за управление на риска от наводнения.
По т.6 от дневния ред взе думата г-н Иванов. Той сподели каква дейност е
осъществила комисията назначена със Заповед № РД-140/25.09.2017 г. на областния
управител. Проверени са 15 реки и дерета на територията на областта от 28.09 –
04.10.2017 г. Резултатите от проверката ще бъдат обобщени в протокол. Комисията
констатира наличие на много храстовидна и дървесна растителност в коритата на
реките, която затруднява проводимостта на водни маси. За плановото почистване на
речните корита ще бъде изготвена програма. Г-н Иванов сподели, че ако досега е
имало планово почистване на коритата на реките, те нямаше да са в това състояние.
Той даде думата на присъстващите да вземат отношение по разглеждания въпрос
както и за състоянието на язовирите на територията на областта. След, като нямаше
желаещи се премина към разглеждане на т. 7 от дневния ред.
Г-н Петков предложи ред, по който да докладват общините и териториалните
структури за готовността им за зимния период 2017-2018 г.
Изказванията започнаха с представителя на община Перник, г-н Количков. Той
сподели, че общината е подготвила договори и те ще бъдат сключени с фирми, които
ще извършват зимното поддържане на общинските пътища. Изградена е система за
оповестяване на ръководния състав на общината. На въпрос на г-н Иванов, ще има
ли общината проблеми, г-н Количков отговори, че проблеми няма да има.
Представителят

на

община Брезник, г-жа

Петрова каза,

че

общината е

извършила рехабилитация на общинската пътна мрежа, в бюджета на общината са
предвидени средства за снегопочистване до края на 2017 г., останалите средства ще
бъдат заложени в бюджет 2018 г. В общината има изградена схема за почистване на
пътищата. В града общината почиства със собствена техника, а извън града се наема
фирма. Проведена е процедура за избор на изпълнител. Предстои сключване на
договор. Издадена е заповед на кмета за оперативната работа между институциите.
Подсигурено е отоплението на детските градини и училищата.
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Представителят на община Трън, г-н Първанов докладва, че общината има
сключен договор за снегопочистване на общинската пътна мрежа с фирма „Румасия“.
Фирмата разполага с необходимата техника и има необходимите първоначални
количества от материали за снегопочистване. На ремонтираните участъци от пътното
платно е поставена пътна маркировка. Актуализиран е състава на общинския щаб.
Има изградена схема за оповестяване.
Община Ковачевци не е изпратила представител за участие в заседанието.
Заместник-кмета на община Земен, г-н Боянов сподели, че общината има
сключени договори с две фирми от гр. Земен за снегопочистване. Доставили са
материали

за

снегопочистване

и

имат

необходимата

техника.

Осигурено

е

доставянето на храни от първа необходимост до по-трудно достъпните населени
места.
Заместник-директорът на ОД на МВР - Перник, г-н Христов докладва, че
дирекцията и районните управления са провели необходимите мероприятия за
подготовката им за действия през зимния период.
Представителят

на

РД

ПБЗН,

г-н

Росен

Марков

докладва

за

създадена

организация за зимния период. Техниката се поддържа в изправност и личния състав
е подготвен да действа при създадена обстановка.
Представителят на ЦСМП-Перник г-н Георгиев сподели, че техниката е изправна
с отоплени салони и необходимото оборудване. Предстои да се закупят зимни гуми
за два автомобила.
Директорът

на

ОПУ-Перник,

г-н

Сачански

сподели

за

готовността

на

управлението за действия през зимен сезон 2017-2018 г. Периода започва от 01
ноември 2017 г. Фирмата „ЗМБГ- Констракшън” ДЗЗД - София”, която поддържа
републиканските пътища в областта има сключен договор за периода 2016-2020 г.
На фирмата ще бъде направена проверка през последната седмица на месец
октомври за готовността и да извършва почистване на пътната мрежа. Фирмата
разполага с определени количества сол и пясък. Предстои да се доставят още за да
се достигне тонажа по договор. Участъка от магистралата, който е на територията на
областта се поддържа от държавната фирма „Автомагистрали“. Фирмата има
позиционирана техника и определени количества

материали за снегопочистване.

След като бъде извършена проверка на фирмата на 24-25.10.2017 г. ще има
готовност да даде информация за наличното количество на материали и техника за
снегопочистване.
Директорът на РД „Социално подпомагане“ г-жа Касърова сподели, че са
започнали разговори с кметовете на общини за обособяване на помещения за
настаняване на хора, които нямат жилища, защото в областта няма дом за временно
настаняване на възрастни хора. Проведен е предварителен разговор с директора на
„Социално подпомагане“ в кв. Люлин, при необходимост да се ползва техния дом за
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настаняване на хора, които нямат собствени домове. Проблемът с настаняване на
такива хора е в повечето случаи в град Перник.
Директорът на „Регионално управление на образованието“ г-жа Коконова посочи,
че системата на предучилищно и училищно образование в областта има готовност за
новия отоплителен сезон. Проверяват се системите, в момента тече ремонт на
съоръженията на училищата „Св. Иван Рилски“ и ПМГ Перник със съдействието на
община Перник и „Топлофикация“ Перник. За останалите институции нямаме сигнал
за проблеми. В системата ни тече обучение на персонала и учащите се за действия
при бедствени ситуации.
Директорът на „Автомобилна администрация“ Перник, г-н Крумов докладва за
готовността на администрацията. Автомобилите са оборудвани със зимни гуми,
екипите за подготвени за работа в зимни условия. Съвместно с екипите на ОД на
МВР и ОПУ ще оказваме съдействие при нужда.
Директорът на „ВиК“ Перник сподели с присъстващите за ремонта, които се
извършва на стената на яз. Студена. Той каза, че в язовира има свободен обем.
Подписан е договор за почистване на пътищата до двете пречиствателни станции и
до язовирната стена. Техниката е приведена в готовност за работа при зимни
условия. На служителите са раздадени зимни облекла. Фирмата е готова за
посрещане на есенно-зимния сезон. Г-н Иванов попита директора за изпълнение на
графика на ремонтните дейности извършвани на стената на язовира. Г-н Витанов
каза, че има закъснение в дейностите, но то не е фатално.
Директорът на ЕСО – ЕАД МЕПР Перник, г-н Асенов каза, че профилактиката на
съоръженията на фирмата се извършват съобразно утвърдените графици. Остава да
се извърши профилактика на три електропровода 400 кв. и два електропровода 10
кв. С това ще завърши

профилактиката на съоръженията. Автотехниката е

оборудвана за работа в зимни условия, като се чака централна доставка на зимни
гуми за три автомобила. Изготвят се ежемесечни графици за домашни дежурства.
На заседанието нямаше представител на обособено регионално звено „ЕиП”Перник, „ЧЕЗ“- Разпределение- България.
Представителят на ХТР-Перник, г-н Георгиев докладва за състоянието на
язовирите, които се ползват от „НС“ ЕАД, клон „Струма-Места“ – ХТР Перник. Всички
са подготвени за използване при зимни условия, с изключение на яз. Ярловци, на
който в момента се почиства язовирната стена. Г-н Георгиев постави въпрос за
взаимодействието на тяхната институция с община Трън относно разрешението за
почистване на участъците тяхна собственост в коритото на р. Ерма, което не им е
издадено. Г-н Георгиев сподели какво е предприела институцията му за решаване на
проблема. Г-н Георгиев предложи на следващото заседание да бъдат поканени и
представители на горските стопанства.
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Директорът на ОС на БЧК, г-жа Минева сподели, че съвета работи по
превенция

на

риска

в

различни

ситуации.

Има

изготвени

препоръки

към

населението, каква подготовка да има преди пътуване във зимни условия. Те ще
бъдат предоставени на медиите за популяризиране. Имаме изграден доброволен
екип за действия при бедствия и младежки авариен екип. Същите се тренират по
програма. Направена е тренировка по оповестяването на щатния състав. Предстои
реално оповестяване и на доброволните екипи, както и допълнително обучение. Гжа Минева сподели и проблема, който стои пред институцията, а имено, че тя не
разполага със собствен транспорт и когато е необходимо да отиде до определено
място, където да извърши хуманитарни дейности без помощ от други институции не
може да се справи самостоятелно.
Г-н Иванов увери г-жа Минева, че поставения въпрос ще се дискутира и ще се
има в предвид при използването на силите и средствата на ОС на БЧК – Перник.
Директор РДГ - Кюстендил, г-н Тодоров сподели с присъстващите за
възможностите на фирмата да окаже помощ при необходимост. Фирмата разполага с
четири екипа, които са оборудвани с техника с висока проходимост и необходими
инструменти, дърворезачки, така че може да окажем съдействие при решаване на
определени проблеми. Петте горски стопанства на територията на областта също
имат техника с висока проходимост, екипи оборудвани с необходимите инструменти
и тежка техника, които също могат да окажат съдействие при необходимост. Г-н
Тодоров се обърна към представителя на ХТР-Перник и каза, че е върнат отговор на
писмото им. Той посочи и начина на контакти с институцията – тел. 112, от където
ще бъдат оповестени за случилото се.
След приключилите изказвания, г-н Иванов благодари на представителите на
общините и териториалните структури за подготовката, която са извършили за
посрещане на зимен сезон 2017-2018 г. и изказа надежда и гражданите да останат
доволни. Той благодари за присъствието и закри заседанието на Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия.
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