РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№. РД- 07-48
Ловеч, 08 ноември 2011 г.
От 14.10.2011 г. влизат в сила промените в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ),
публикувани в ДВ. бр.80 от 14.10.2011 г. , който задължава органите на изпълнителната
власт да организира защитата при бедствия. Защита при бедствия се осъществява чрез
провеждане на превантивна дейност, извършване на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи и оказване на последваща помощ на пострадалите за
възстановяване и нормалното функциониране на обектите и регионите. Съдържанието на
превантивната дейност се заключава най-вече в планирането на защитата при бедствия,
съществена част от която е разработването на планове за защита при бедствия на всички
управленски нива.
В тази връзка и в изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 1, 2, 3 и 8 от този закон
НАРЕЖДАМ:
1.
Създаване на работна група за подготовка на областния план за защита при
бедствия в състав:
1. Ръководител – г-н Сашо Данков, заместник областен управител;
2. Заместник ръководител, инж. Веселин Димитров, началник на група „ППД”
в ОУПБЗН
и членове:
 Инсп. Петър Димитров от Областна дирекция на МВР;
 д-р Татяна Ганчева от Център за спешна медицинска помощ;
 д-р Сийка Иванова от Регионалната здравна инспекция;
 д-р Огнян Гечев от Областната дирекция по безопасност на храните;
 инж. Петко Петков от Областно пътно управление;
 инж. Радослав Илиев– главен експерт в отдел „КОС” в РИОСВ – Плевен;
 Светла Маринова от Областна администрация;
 инж. Албена Николаева, инспектор в ОУПБЗН;
 представители на общините от областта.
2.
Първото заседание на работната група да се състои от 14.00 ч.на 18.11.2011
г. в зала 101 на Областна администрация – Ловеч.
3.
До 30.11.2011 г. групата да разработи и предложи за разглеждане от
членовете на Щаба на областта структура на Плана за защита при бедствия, като строго се
спазват изискванията на чл.9, ал.2 и 3 на ЗЗБ. При определяне на специфичните за
областта части на Плана да се оцени информацията за характера на възможните бедствия
на територията на областта, като се ползват данните от общините и институциите в
исторически план и текущото състояние.
4.
Кметовете на общини да предоставят на комисията необходимата
информация за възможните бедствия от природен и техногенен характер, които биха

оказали влияние върху нормалното функциониране на обектите от националното
стопанство и селищата в техните региони.
5.
Ръководителят на групата може да изисква необходимата информация по
конкретни въпроси и от ръководителите на други структури в областта, нямащи
представители в работната група, които се задължават да оказват пълно съдействие.
6.
Планът за защита при бедствия на Област Ловеч да бъде докладван от
ръководителя на групата пред членовете на Щаба и кметовете на общини до 20 януари
2012 г. Точната дата да се предложи от г-н Данков, съобразно хода на работата по
разработването на плана.
7.
Началникът на ОУПБЗН комисар В. Кацарски да оказва необходимата
методическа, организационна и логистична помощ на работната група.
8.
Планът да бъде готов в завършен вид до 31.01.2012 г., след което директорът
на общата администрация на областта да го изпрати за съгласуване с министъра на
вътрешните работи.
9.
До въвеждането с моя заповед на Плана за защита, териториалните
структури на централната изпълнителна власт и ЕСС да имат готовност да изпълняват
задълженията си по защитата при бедствия съгласно сега действащите планове за защита
и за провеждане на СНАВР.
10.
Кметовете на общини, на основание чл. 9, ал. 10 да създадат необходимата
организация за разработването на общинските планове за защита при бедствия, като в
работата се включат представители на ведомствата и юридическите лица, имащи
отношение по защитата при бедствия на територията на общината. Графиците за
подготовката на плановете да бъдат разработени така, че до 31.01.2012 г. те да бъдат
предложени за приемане от Общинските съвети.
11.
За създаване на подходяща среда за разработването на плановете по
защитата от общините и изпълнение на задълженията им, предвидени в ЗЗБ,
ръководителят на групата в срок до 18.11.2011 г. да подготви мои Указания до кметовете
на общини.
Заповедта да се сведе до знанието на всички ръководители, имащи отношения към
нейното изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния управител
г-н Сашо Данков.
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