ПРОТОКОЛ
№КД-03-215/14.11.2017 г.
Относно: Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
проведено на 14.11.2017 г., които е назначен със Заповед №РД-35-222 от 07.09.2016 г. на
Областния управител на Област Кюстендил
Заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия се проведе от
:00

13

часа на 14.11.2017 г. (вторник) в голямата зала, ет.2 в административна сграда на

Областна администрация Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44. на което присъстваха 36
лица.
След проверка на кворума се установи, че на основание вътрешните правила за
работа на съвета заседанието е редовно.
В 13.00 ч. се откри заседанието от Областният управител – г-н Виктор Янев, който
запозна членовете с получено писмо от Министерство на вътрешните работи с вх. № 04-067/24.08.2017 г. в Областна администрация гр. Кюстендил. Във

връзка

с

горепосоченото

писмо е свикано заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия с
включване на втората точка от дневния ред - състоянието на доброволните формирования,
участието им в дейностите за защита на населението при пожари, бедствия и др.
извънредни ситуации, в активизирането на процесите по набиране на доброволци, особено
в отдалечените от основните части на Единната спасителна система.
Г-н Виктор Янев представи предварителния дневен ред, а именно:
 приемане на правила за състава и работата на Областния съвет за намаляване на
риска от бедствия;
 състоянието на доброволните формирования, участието им в дейностите за защита
на населението при пожари, бедствия и др. извънредни ситуации, в активизирането
на процесите по набиране на доброволци, особено в отдалечените от основните
части на Единната спасителна система;
 други.

Председателят на съвета направи предложения за допълнения към него и запозна
членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия с тях, а именно:
Предложението е към точка други да се включи :
1. Изпълнение на дейности, произтичащи от промените в закона за защита при
бедствия;
2. Запознаване с решение № 669 от 02.11.2017 г. на Министерския съвет и изготвяне
на Областен и общински план за предотвратяване на тероризма.
Единодушно се приеха предложените точки към дневния ред, както и дневния ред в
цялост.
По първа точка:
Г-н Виктор Янев даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и предложения.
Единодушно се приеха Правилата за състава и работата на Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия, които предварително са публикувани в интернет
страницата на Областната администрация.

По точка втора:
Г-н Виктор Янев даде думата на г-жа Ивета Борисова- н-к група оперативен център в
РДПБЗН-Кюстендил.
Г-жа

Борисова

доброволни

представи

формирования

презентация

в

област

на

тема:

кюстендил.

„Степен

на

Изграждане

изграждане
на

на

доброволни

формирования в общините с население до 20 000 население“.
Г-н Янев след презентацията, благодари и даде думата за дискутиране и поставяне
на въпроси, свързани с доброволните формирования.
Г-н Чимев- кмет на община Дупница, зададе въпрос може ли доброволците да
получат дърва за огрев от горския фонд към Регионална дирекция по горите Кюстендил?
Г-н Здравчо Тодоров – Директор на Регионална дирекция по горите Кюстендил,
отговори, че този въпрос е от компетентността на Югозападното държавно предприятие.
Г-н Ивайло Чалъков- гл. експерт към община Кюстендил запозна присъстващите с
добрите практики в община Кюстендил към доброволците.
Г-жа Любка Йорданова-Зам.кмет на община Кочериново на заседанието постави
следното предложение:


При определяне на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални
и стойностни показатели през 2019 г., да се включат средства и за издръжка на
предоставените на доброволните формирования пожарни автомобили.
Тези

средства

да

бъдат

в

издръжката

на

доброволните

формирования

за

предотвратяване или овладяване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и за
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отстраняване на последиците от тях, като делегирани от държавата дейност във
функции"Отбрана и сигурност" на бюджетите на общините.
По точка трета:
1.Презентация на тема: „Изпълнение на дейности, произтичащи от промените в
закона за защита при бедствия“ беше представена от Ивета Борисова – н-к група
оперативен център в РДПБЗН-Кюстендил.
По точка четвърта, председателят даде думата на инж. Величка Баровска-гл.експерт
в Областна администрация Кюстендил.
Г-жа Баровска запозна членовете на съвета с Решение № 669 от 02.11.2017 г. на
Министерския съвет, относно приемане на Националния план за противодействие на
тероризма. Чрез презентация се показаха нормативните документи и основанията за
разработване на областен и общински планове за противодействие на тероризма в
определените в Решението двумесечни срокове. Също така, в определения четири месечен
срок, трябва да са планирани и мерки за противодействие на тероризма от юридически
лица и еднолични търговци, упражняващи дейността си в сгради с масово пребиваване на
хора.
Служители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
– Кюстендил оказаха необходимото съдействие и методическа помощ.
Г-н Виктор Янев закри заседанието след изчерпване на дневния ред, като благодари
за участието на всички присъстващи.

Председател на Обл. съвет за намаляване на риска.......................
Виктор Янев
Областен управител
Изготвил:.................................
инж. Величка Баровска - Гл. експерт, д-я АПОФУС
Секретар на Обл. съвет за намаляване на риска
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