ПРОТОКОЛ
разширено заседание на Щаба за изпълнение на
Областния план за защита при бедствия
Днес, 17.07.2018 г. в 10.30ч. в зала 101 на Областна администрация се проведе
разширено заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при
бедствия при следния дневен ред:
1. Доклад за готовността на общините и областните структури на централната
власт за функциониране в усложнена обстановка – докладват кметовете на общини и
ръководителите на структури;
2. Поддържане на постоянна и надеждна връзка на необходимите нива и
осъществяване на пълен информационен обмен за своевременно оповестяване на
населението, за опасност от възникване на наводнение – докладват ресорните
кметовете на общини и служители на общинските администрации, имащи задължения
по своевременно оповестяване и защита при бедствия;
3. Промени в Закона за водите /изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 юли 2018г./, относно
образувано Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" - участие
ще вземе инж.Петър Горновски – Председател на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор, на който изказвам благодарност, че прие поканата да е тук днес с
нас.
Г-н Терзийски приветства с добре дошли участниците в срещата.
По т.1 докладваха представители на общини и ръководителите на структури за
справяне с наводнения настъпили през м.юни и в началото на юли. Всички декларираха
готовност за функциониране в усложнена обстановка.
По т.2 Кметовете на общини и ръководителите на структури докладваха относно
комуникационните връзки и всички се обединиха от необходимостта от поддържане на
постоянна и надеждна връзка на необходимите нива и осъществяване на пълен
информационен обмен за своевременно оповестяване на населението за опасност от
възникване на наводнение, съгласно плановете за защита от бедствия.
По т.3 Председателят на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор –
г-н Петър Горновски и зам.-председателят ген. Кирил Войнов представиха промените в
Закона за водите /изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 юли 2018г./, в това число и образуваното
Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири”.
До 7 октомври 2018 г. е срокът, до който кметовете ще трябва да решат дали да
прехвърлят стопанисваните от тях язовири на Държавното предприятие „Управление и
стопанисване на язовири“. Всяка община трябва да направи внимателен анализ, защото
ще носи пълна отговорност за язовирите, които продължи да стопанисва, в това число и
за неотложните ремонти на тях. Също така беше обсъдена и предстоящата
категоризация на язовирите. Те ще се класифицират в тристепенна скала на
потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от
освобождаването на съхраняваните в тях води, поради разрушаване или неправилна
експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска
степен. За тази процедура ще бъдат отговорни комисии, назначени със заповед на
областните управители на всяка една област.
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