РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ.ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Областен управител

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание (проведено Online чрез платформата Webex) на Областния
съвет за намаляване на риска от бедствия
състояло се на 15.12.2020г., в 10.00 ч., в Областна администрация Перник,
пл. „Св.Иван Рилски“ 1Б, в заседателна зала „Струма“

Днес, 15.12.2020 г., от 10.00 ч.в заседателна зала „Струма“ се проведе редовно
заседание на Областния щаб, на което присъстваха:
1.Иво Иванов – зам.областен управител
2.Цветана Пиралкова – главен секретар
3.Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС
4.Красимир Борисов – ст.експерт ОМП – ОА Перник
5.Николай Петров – ст.инспектор в РД ПБЗН – Перник
6.Цветелина Панова – Началник отдел ОМП – Перник
7.Васил Мариянов – Началник на РДНСК – Перник
и взеха участие онлайн:
8.Марин Първанов - гл.спец. ОМП в община Трън
9.Васил Станимиров – кмет на община Ковачевци
10.Васил Василев – Началник отдел „Охранителна полиция“ ОД на МВР-Перник
11.Валери Симеонов –Управител на ЦСМП – Перник
12.Юри Торнев – директор на РЗИ - Перник
13.Румен Давидков – Директор на офис Перник към ТД на НАП-София
14.Любомир Владимиров - Директор на дирекция ИТ – Перник
15.Ивайла Касърова - Директор на РДСП – Перник
16.Мая Симеонова – Началник отдел „СИ“ – Перник
17.Катя Панова – ръководител на ТЗ ГРАО – Перник

18.Емилия Ваклинова – Директор на ОПУ – Перник
19.Ваня Коконова - Началник на РУО – Перник
20.Анна Цветкова - Директор на ОД „Земеделие“ – Перник
21.Елза Драгомирова - Директор на ОД „Безопасност на храните“ – Перник
22.Марийка Минтова – Началник на СГКК – Перник
23.Петър Нецов – Ръководител ОРЗ „Е и П“- Перник, ЧЕЗ-разпределение-България
АД
24.Асен Асенов - Ръководител „МЕПР“- Перник, ЕСО-ЕАД-МЕР Софийска област
25.Людмил Георгиев – Главен проектант към „Геозащита“ ЕООД – Перник
26.Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК – Перник
27.Симеон Илиев – Представител на Стопанска камара – Перник
Заседанието откри и проведе г-н Иво Иванов – зам. областен управител на област
Перник.
„Разработването на новия план за защита при бедствия е една от важните задачи,
която предстои да бъде извършена от областната администрация и териториалните
институции. Провеждаме това заседание, за да създадем организация за разработване на
плана, в която да участват по-широк кръг специалисти при планирането на превантивните
дейности, които биха намалили в голяма степен риска от бедствия и аварии на
територията на областта“, каза г-н Иванов и попита има ли някой от членовете на ОСНРБ
предложение за нови точки към дневния ред, след което, дневния ред беше гласуван
единодушно.
Съгласно дневния ред на заседанието, г-н Иванов даде думата на г-жа Мариана
Михайлова - директор на дирекция АПОФУС. Тя запозна присъстващите на заседанието в
залата и Online включилите се членове с предложените изменения на Правилата за работа
на Съвета, както следва:
1. Изменя се чл. 6 (2) Редовните заседания се провеждат най-малко два пъти
годишно.
2. В чл. 6 се създава ал. 4:
3. „(4) По изключение и по предложение на областния управител Съветът може
да провежда заседания и дистанционно.“
4. В чл. 10, ал. 1 се създава изречение второ: „В случаите, когато заседанието
се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално участие на
членовете на Съвета при спазване на изискванията за кворум.“
5. В чл. 15, ал. 1 се създава изречение второ: „Протокол се изготвя и в случаите
на заседание, проведено дистанционно.“
След гласуване на предложените изменения на Правилата за работа на Съвета същите
бяха приети и г-н Иванов даде думата на г-н Борисов да запознае присъстващите с писмо
вх.№04-00-120(1)/28.08.2020г.
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Терзийски, относно констатирани пропуски в проекта на Областния план за защита при
бедствия.
Г-н Николай Петров – ст.инспектор РДПБЗН – Перник коментира забележките в писмо
№05-00-811/19.11.2020 г. на РДПБЗН - Перник, с които трябва да се съобразят всички
общини и напомни, че ще на електронната страница на ГДПБЗН-МВР предстои да бъдат
публикувани помощен инструмент за разработване профил на риска и примерен проект на
областен план за защита при бедствия, с които трябва да се съобразим. Напомни също
така, че за констатираните пропуски в раздели „Профил на риска“, „Превенция“,
„Възстановяване и подпомагане“ и „Мониторинг и оценка“, РДПБЗН не разполага с
информация, която да се добави в проекта на областния план и за отстраняваенто на
същите е необходимо да се дадат конкретни предложения от останалите членове на
Съвета.
След това г-н Иванов даде възможност на членовете да зададат своите актуални
въпроси. Не бяха зададени въпроси.
Г-жа Михайлова поиска думата, за да напомни, че община Земен, община Ковачевци и
община Радомир все още не са представили своите проекти на общински планове за
защита при бедствия и е необходимо да бъдат предприети съответните действия от тяхна
страна.
Г-н Иванов благодари на участниците в заседанието, като определи, че работата им
ще бъде по-различна при изготвянето на плановете за защита при бедствия, както и
областната и общинските програми, тъй като участието на всяка една институция – член
на Съвета, ще бъде пряко проектирано в документите, които ще се изработят. Има
подготвена основа върху която да се работи. Г-н Иванов изрази надеждата си към
участващите, че всяка институция ще подбере най-доброто експертно решение, с което да
участва при разработването на плана.
Г-н Иванов благодари за присъствието и закри заседанието.

Съгласувал:
Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС – съгласуван по електронна
поща
Изготвил на 17.12.2020 г.
Красимир Борисов – гл.специалист ОМП,о.з.подп.,ст.асис.,инж.
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