ПРОТОКОЛ
за резултатите от проведеното на 28.06.2012 г разширено заседание на Щаба за изпълнение
на областния план за защита при бедствия, във връзка с резултатите от работата на
междуведомствената комисия за проверка на речните легла и потенциално опасните язовири
1. Съвещанието се проведе от 10.00 до 11.30 часа в зала 101 на ОА. На съвещанието
присъстваха членовете на Щаба, кметовете на общини, председателите на ОС и
представители на РИОСВ-Плевен, НС-Плевен ЕАД, ОД“Земеделие“, ВиК дружествата.
Списъкът на участниците е приложен към настоящия протокол.
Съвещанието бе открито и се ръководи от г-жа Ваня Събчева, областен управител
на област Ловеч. Тя откри заседанието и обяви дневния ред:
1. Състояние на постоянната и оперативната защита при наводнения.
2. Подготовка на плановете за защита при бедствия в областта и общините, в
изпълнение на заповедта на областния управител РД-07-48/08.11.2012 г.
3. Състояние на складовете за негодни и излезли от употреба продукти за
растителна защита и възможни начини за справяне с проблема.
Г-жа Събчева: По първия въпрос: изпълнявайки задължението си по чл. 138 и 140 от
Закона за водите с моя заповед № РД-07-60/21.04.2012 г. бе назначена комисия, която в
периода 03.05.2012 г. – 07.06.2012 г. провери състоянието на водностопанските обекти,
защитните съоръжения и проводимостта на речните корита. В състава на комисиите бяха
включени представители на Басейнова дирекция, ОУПБЗН и Регионалната дирекция по
горите. На 20.06.2012 г. ми бе предоставен доклад за състоянието на всички тези обекти. С
тези резултати ще ви запознаем сега. Основен докладчик по него е г-н Димитров от Областна
администрация, натоварен от мен да отговаря за планиране на защитата при бедствия и да
координира дейностите по защитата на населението и критичната инфраструктура.
Г-н Димитров направи презентация в която очерта работата на комисията, запозна
членовете на щаба с констатираните нередности, направените предписания и направи
предложения за подобряване на състоянието на инспектираните обекти.
Г-н Акимов, председател на ОС-Троян поиска ЛРД да стопанисват водите и
аквакултурите, но да не отговарят за техническото и експлоатационно състояние на
язовирите.
Кметът на община Летница определи яз. Крушуна като преходен водоем, който не
може да се нарече потенциално опасен.
Г-жа Събчева: По втора точка от дневния ред: във връзка с направените промени в
Закона за защита при бедствия от 14.10.2011 г. и най-вече измененията в чл. 9 се наложи да
се разработят по същество нови планове за защита на областно и общинско ниво.
Задължителната структура, дадена в този член, променената нормативна база и извършените
промени в местните структури на държавната власт изискваха нови планове за защита. В
тази връзка с моя заповед РД-07-48/08.11.2012 г. беше определен състава на работната група
в областта и сроковете за разработване. С тази заповед, по тази схема трябваше да се
пристъпи към подготовката на плановете в общините. За тази цел бяха изпратени Указания в
общините и беше проведено съвещание в областта на 18.11.2011 г. На това съвещание бяха
дадени структурата на плановете и други необходими указания. Срокът за разработване беше
определен до 31.01.2012 г., но поради обективни причини с нова заповед срокът беше
удължен до 31.03.2012 г. Контролът за изпълнение на заповедта беше възложен по-късно на
г-н Димитров. Да чуем какво сме направили!
Г-н Димитров запозна членовете на щаба с проведената процедура по
разработването на областния план за защита при бедствия и докладва, че планът е изпратен
за съгласуване в МВР.
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При разработването на общинските планове бяха изтъкнати някой проблеми и бяха
направени конкретни предложения за отстраняване на слабостите, констатирани при техния
преглед.
Г-жа Събчева: По третия въпрос: появилите се възможности за справяне с част
от залежалите пестициди и изпратеното писмо до г-жа Караджова ни направиха оптимисти и
ни накараха да се върнем отново към този въпрос. Освен това сме запознати и с доклада на
РИОСВ-Плевен за състоянието на складовете за съхранение от проверките, извършени по
инициатива на прокуратурата. Презентация по тези въпроси ще направи г-н Райков. Г-н
Райков от тази година е служител в Областна администрация натоварен освен с всичко друго
и да отговаря по въпросите на екологията.
Г-н Райков сведе до участниците в заседанието моментното състояние на
складовете с тези препарати и направи предложения за подготовката им към унищожаване
по процедура и ред, определени от МОСВ.
Г-н Джонев постави въпроса за отговорността на някой собственици на складове,
които освен всичко са и притежатели на пестицидите. Предложи да се засили контролът
върху тяхното правилно съхранение.
Д-р Йотов, директор на ОДБХ предложи да се окрупнят складовете за пестициди,
като тези с по-малко съдържания на препарати се ликвидират, а съдържимото да се изпрати в
по-големите депа. Той сподели и опита на неговата дирекция по използване на годните
препарати и каква е съвременната практика за ползване на тези продукти.
Г-жа Хайгърова от РИОСВ обърна внимание на факта, че пренасянето,
опаковането и въобще действията, свързани с тези продукти трябва да бъдат обвързани с
Наредбата за опасни те отпадъци.
В заключение г-жа Събчева изрази удовлетворение от проведеното заседание, от
дискусията по тези въпроси и изрази увереност, че всеки в рамките на своите пълномощия
ще допринесе за намаляване на риска от наводнение и за възстановяване на техническото
състояние на водностопанските обекти.
Заседанието бе закрито в 11.30 часа. Подготвено е съобщение до средствата за
масова информация.
В. Димитров
Секретар на Областния щаб
Гр. Ловеч
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