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ПРОТОКОЛ 

 

От проведенo редовно заседание на  Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия.  

 

 

Днес, 04.10.2018 г. в 11.00 часа в град Благоевград, Зала „ 22 

септември“, се проведе редовно заседание на  Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия.  

На заседанието присъстваха 42души / 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 второто заседание на Областният съвет за намаляване на 

риска от бедствия. 

Предлагам следния дневен ред: 

1. Семинар за доброволните формирования; 

2. Презентация относно Националната стратегия за намаляване 

на риска от бедствия; 

3. Да се приеме списък, в който се включват всички известни 

опасности в района на отговорност на Областния съвет за намаляване 

на риска от бедствия; 

4. Да се приеме решение от кои части ще се състои Областния 

план за защита при бедствие и съответните Общински планове; 
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5.Разни. 

Който е съгласен моля да Така предложения дневен ред бе приет 

единодушно. 

 

По точка ПЪРВА от дневния ред -Семинара за доброволните 

формирования, давам думата на комисар Пармаков 

Комисар инж. Пармаков разгледа обстойно ролята на 

доброволните формирования  като съставна част на  единната 

спасителна система за защита на населението. Доброволните 

формирования се създават от кмета на общината по решение на 

общинския съвет. Правата и задълженията на доброволците се 

определят със закон за защита при бедствия. На всеки доброволец се 

определя персонален идентификационен номер.    Обучението е част 

от превантивната дейност, която се извършва с цел намаляване на 

риска от бедствия.Комисар Пармаков подчерта че във всичките 14 

общини  на територията на област с административен център  

Благоевград има създадени доброволни формирования .  

По точка ВТОРА от дневния ред - Презентация относно 

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, отново 

давам думата на комисар Пармаков. Стратегията очертава визията за 

намаляване на риска при бедствия и аварии на територията на страната 

и е разработен на основание на чл. 6а. ал. 2. т. 1 от Закона за защита 

при бедствия. Той е изготвен след задълбочен анализ на възникналите 

през последните години бедствия, които отнеха човешки животи и 

нанесоха значителни икономически и социални щети. Целта на 

стратегията е осигуряване на устойчива и по-безопасна среда на живот 

за населението на страната. За осъществяването на тази цел са 

необходими координирани действия между институциите. В 

прилагането на стратегията са ангажирани както министерствата и 

държавните агенции „Национална сигурност“ и „Държавен резерв и 

военновременни запаси“, така и Националното сдружение на 

общините в България, частният сектор, научната общност, 

доброволните формирования и организациите с нестопанска цел. 

Документът определя превантивните насоки за ефективно намаляване 

на съществените рискове от бедствия и недопускане на възникването 

на нови такива чрез реализирането на следните приоритетни области 

за действия - оценяване на риска за бедствия, засилване на 

институционалното управление на риска от бедствия, инвестиране в 

намаляване на риска от бедствия, въвеждане на политика за финансово 

управление на риска и повишаване на готовността за ефективно 

реагиране при бедствия и прилагане на принципа „да изградим отново, 

но по-добре“ във фазата на възстановяване. Стратегията задава 
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съгласуваната рамка за намаляване на рисковете, за повишаване на 

готовността и способността за реагиране и бързото възстановяване 

след бедствия. 

 

Г-н Михайлов благодари на комисар инж. Пармаков за 

изнесените презентации .  

По точка ТРЕТА от дневния ред - Да се приеме списък, в който 

се включват всички известни опасности в района на отговорност на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, давам думата на 

инж.Терзийски секретар на назначен Областния съвет за намаляване на 

риска от бедствия  

 Инж. Терзийски  взе думата и уточни че, на основание Чл. 

9.(1)ЗЗБ. Планирането на защитата при бедствия се извършва на 

общинско, областно и национално ниво. 

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) С 

плановете за защита при бедствия задължително се определят: 

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) опасностите 

и рисковете от бедствия; 

Чл. 9. (2) ЗЗБ. 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. 

Съгласно т.1.5 от Указанията на Националния съвет за 

намаляване на риска от бедствия към МС на Р България от 2017г. Всеки 

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия  трябва да определи 

опасностите и рисковете в района на отговорност на съвета. 

Определяне на опасностите 

Първата стъпка в процеса за определяне на опасностите може да 

започне с изготвянето на списък, в който се включват всички известни 

опасности в района на отговорност на СНРБ, независимо от това дали 

преценките за тях са субективни. За изготвяне на списъка могат да 

бъдат проведени работни срещи и дискусии./щаб/ 

В списъка с опасностите следва да се включат всички опасности, 

посочени в наличния ПЗБ, както и други опасности с потенциал за 

предизвикване на бедствие. 

Втората стъпка е стесняване на списъка, като се изключват 

опасности, чиито мащаб, вероятност, период на повторяемост, 

местоположение или скорост на ескалиране, ги прави неподходящи за 

по-нататъшно разглеждане. По отношение на опасностите могат да 

бъдат взети обосновани и обективни решения. 

Списъка требва да включва: 

1.от Чл. 9.ЗЗБ задължителни: 



 

4/5 

* земетресение;  

*наводнение;  

*радиационна авария. 

2.от действащия в момента План за защита при бедствия: 

* Снежна буря, снегонавявания и поледици; 

* Горски пожари; 

*Промишлени аварии; 

*големи транспортни катастрофи. 

3.от Указанията на Националния съвет за намаляване на риска от 

бедствия към МС на Р България от 2017г; 

* Прекъсване на доставките на основна стока/услуга; 

* Пожар – градски условия; 

*свлачища;за общините с регистрирани такива 

*силни ветрове и бури; 

*градушки; 

*суши; 

*високи температури; 

*ерозия и т.н. 

След обстойно обсъждане бе приет списък, в който се включват 

всички известни опасности в района на отговорност на Областния 

съвет за намаляване на риска от бедствия: 

* земетресение;  

* наводнение;  

* радиационна авария. 

* Снежна буря, снегонавявания и поледици; 

* Горски пожари; 

* Промишлени аварии; 

*големи транспортни катастрофи. 

* Прекъсване на доставките на основна стока/услуга; 

* Пожар – градски условия; 

* свлачища  

* силни ветрове и бури; 

* градушки; 

* суши; 

* високи температури; 

От така изготвения списък Щаба за изпълнение на областния 

план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб 

предлага на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия да се 

приеме решение Областния план за защита при бедствие и съответните 

Общински планове да се състоят от следните задължителни  части : 

1. земетресение;  

2. наводнение;  
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3. радиационна авария. 

4. снежна буря, снегонавявания и поледици; 

5. горски пожари; 

6. промишлени аварии; 

7.големи транспортни катастрофи. 

8.свлачища само  за общините с регистрирани свлачища; 

Като бе допълнено че от Общинските  съвети за намаляване на 

риска от бедствия могат да допълнат списъка със специфични за 

техните общини опасности.  

 

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Да се приеме решение от 

кои части ще се състои Областния план за защита при бедствие и 

съответните Общински планове, г-н Бисер Михайлов даде думата на 

инж. Терзийски 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия да приеме 

решение Областния план за защита при бедствие  на първо време да се 

изготви от задължителните съгласно Чл. 9.ЗЗБ части: 

* земетресение;  

*наводнение;  

*радиационна авария. 

А в последстви да се работи и по другите опасности в района на 

отговорност на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, 

което бе прието единодушно от всички присъстващи 

По точка РАЗНИ от дневния ред-нямаше желаещи да се изкажат. 

След изчерпване на дневния ред заседанието на Областния съвет 

за намаляване на риска от бедствия, бе закрито в 13.00 часа. 

Протокола от заседанието ще бъде качен на официалната 

страница на Областна администрация Благоевград. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК : 

 

  ……………….. /инж.Стоян Терзийски/ 

 

 

 


