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ПРОТОКОЛ 

 

От проведенo редовно заседание на  Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия.  

 

 

Днес, 28.07.2017 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 35 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 – 212/15.06.2017 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 първо заседание на Областният съвет на което  трябва да 

определи и приеме правила за своята работа. 

Предлагам следния дневен ред: 

1. Приемане на правила за работа на съвета; 

2. Разни.  

Който е съгласен моля да гласува. Така предложения дневен ред 

бе приет единодушно. 

 

Първо давам думата на комисар инж. Пармаков да разясни по 

подробно функциите на Областен съвет за намаляване на риска от 

бедствия 
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Комисар инж. Пармаков подчерта че  Областен съвет за 

намаляване на риска от бедствия  се създава за да подпомага 

изпълнението на дейностите на областния управител свързани със 

защитата при бедствия се създава областен съвет за намаляване на 

риска от бедствия, като членове на същият са: 

*кметовете на общини или оправомощени техни представители; 

*по един представител на общинския съвет от всяка община на 

територията на областта; 

*директорът на РДПБЗН; 

*директорът на ОД на МВР; 

*командирът на военното формирование  на територията на 

областта; 

*директорът на ТД на ДАНС; 

*директорът на ЦСМП; 

*ръководителите на териториалните звена на централната 

администрация на изпълнителната власт, юридически лица, 

включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи 

отношение към намаляването на риска от бедствия. Областните съвети 

за намаляване на риска от бедствия се председателстват от Областните 

управители и: 

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия, разработва 

и координира изпълнението на Областните програми за намаляване на 

риска от бедствия; 

Координират дейностите по изпълнение на Общинските 

програми за намаляване на риска от бедствия; 

Разработват, преразглеждат и актуализират Областните планове 

за защита при бедствия; 

Съгласуват Общинските програми за намаляване на риска от 

бедствия; 

Съгласуват Общинските планове за защита при бедствия; 

Г-н комисар инж. Пармаков разгледа обстойно задачите на 

Съвета по провеждане на превенцията и защитата на жителите на 

областта като обърна особено внимание на ролята на доброволните 

формирования. 

Г-н Михайлов благодари на комисар инж. Пармаков за 

изнесената презентация  и преди да започнем с Правилата за работа на 

съвета обърна внимание на присъстващите за изключително важната 

роля която ще имат в бъдеще доброволните формирования по места. За 

целта е необходимо да се свършат няколко особено важни неща от 

местната власт; 

1.Да се популяризира дейността на доброволните формирования 

за достигането на искуемия брой доброволци; 
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2.Обучението на тези доброволци; 

3.Екипировката. 

От присъстващите в залата бе повдигнат въпроса със състава на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, за което г-н 

Михайлов прочете заповед № ОА-ОМП – 212/15.06.2017 г. на 

Областния управител на област с административен център 

Благоевград, с която е определен  състава на  Областен съвет за 

намаляване на риска от бедствия и предложи да се минаваме към 

ПЪРВА т. от дневния ред - Проекта за правила за работа на съвета е 

изпратен на всички присъстващи, давам думата на инж. Терзийски да 

ни запознае с правилата. 

След като инж. Терзийски  -секретар на Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия, запозна присъстващите с проекта за 

правила за работа на съвета, г-н Михайлов даде думата за изказване по 

правилата. 

След обстойно обсъждане от всички присъстващи в залата 

институции след гласуване единодушно бяха, Приети правила за 

работа на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. 

По точка ВТОРА разни думата беше дадена на присъстващите: 

Г-н Ахмед Ахмед – председател на общинския съвет на община 

Белица, повдигна въпроса за липсата на противопожарен автомобил на 

територията на общината, на който въпрос отговори комисар инж. 

Пармаков, като каза че има подготвен такъв автомобил за община 

Белица, просто се чака министерската заповед. 

Г-жа Мария  Копанарова – председател на общинския съвет на 

община Разлог повдигна въпроса за работното време на паспортната 

служба което е 4 часово и е крайно недостатъчно за обслужването не 

само на община Разлог а и на общините Якоруда и Белица и помоли 

службата да мине на 8часов работен ден на което отговори г-н Георги 

Костов представител на ОД МВР Благоевград че щат за служител на 8 

часа засега нямат но ще отнесе въпроса лично към директора на ОД 

МВР. 

След изчерпване на дневния ред заседанието на Областния съвет 

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

 

 

ПРОТОКОЛЧИК : 

 

  ………(п)……….. /инж. Стоян Терзийски/ 

 

 

 


