О Б Л А С Т Н А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Л О В Е Ч
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
П Р О Т О К О Л № 01/18
от заседание на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия с заложена тема за
доброволните формирования, проведено на 04.10.2018 г.
Днес 04.10.2018 г. от 11.00 часа в зала 101 на ОА гр. Ловеч се проведе заседание на
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия /ОСНРБ/, назначен със заповед № РД-07111/14.09.2018 г. на Областния управител на област Ловеч. Присъстваха 24 от членовете на
съвета, съгласно приложения присъствен лист. Заседанието се води от г-н Георги Терзийски –
председател на ОС, Областен управител.
Г-н Георги Терзийски - поздрави присъстващите и откри заседанието. Той предложи
следния проект на дневен ред:
1. Приемане на Правила за работа на Областния съвет за намаляване на риска от
бедствия.
Докладва: Г. Терзийски – Областен управител.
2. Презентация на приетата с РМС №505 от 19.07.2018 г. Национална стратегия за
намаляване на риска от бедствия.
Докладва: инспектор Георги Петров служител в
Дирекция държавен контрол и превантивна дейност към ГД “ПБЗН“ – София.
3. Информация за хода на обучение на доброволните формирования /ДФ/.
Докладва: ст. инспектор Радев – РД „ПБЗН“ – Ловеч.
4. Други.
С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, ОСНРБ прие предложения дневен ред.
По точка 1 от дневния ред г-н Терзийски направи следно встъпление: Областният съвет
за намаляване на риска от бедствия е постоянно действащ консултативен орган към Областния
управител на Област Ловеч, осигуряващ координация и сътрудничество при разработването и
провеждането на областната политика в областта на защитата при бедствия и намаляването на
риска от бедствия, и подпомагащ изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита
при бедствия. Съветът изпълнява указанията и насоките на Съвета за намаляване на риска от
бедствия към Министерския съвет.
С правилата за работа се уреждат устройството и дейността на Областния съвет. С цел
по-добра оперативност по време на днешното заседание, преди две седмици Ви изпратихме
проект на Правила за работа на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. До
27.09.2018 г. трябваше да изразите становище, предложения, корекции или потвърждение на
проекта за Правилата за работа на съвета. Не са постъпили предложения за промяна, така че
моля да гласуваме приемането им.
След проведеното гласуване ОСНРБ - Ловеч с 24 гласа „за”, взе следното решение:
Областният съвет за намаляване на риска от бедствия на основание чл. 64 а, ал. 4 от
Закона за защита при бедствия приема правила за работа.

По точка 2 от дневния ред думата бе дадена на инспектор Петров.
Инспектор Петров направи обстойна презентация на приетата с РМС №505 от
19.07.2018 г. Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия.

След презентацията на инспектор Петров, г-н Терзийски му благодари и постави въпрос
за бъдещото на Щаба за изпълнение на областния план за защита от бедствия и Областния
съвет за намаляване на риска от бедствия, структури в които голяма част от членовете, а и
част от дейностите се препокриват.
Инсп. Петров изрази съгласие, но отговори, че дейността на Областния съвет е в
планиране и превенция на риска от бедствия и аварии, докато Щаба се задейства по време и
след бедствието. Те ще функционират и в бъдеще.
Г-н Терзийски се обърна към присъстващите за коментари и изказвания.
Г-жа Игл. Игнатова – гл. инженер на „В и К“ АД , постави въпроса с финансирането на
действията по предотвратяване на бедствията и участието на държавата в това.
Инсп. Паетров отговори, че държавата ще финансира всички действия свързани с
превенция риска от бедствия. С новата стратегия, 15 % от всички средства /70 млн. лв./са
задължително за превенция.
По точка 3 от дневния ред думата бе дадена на ст. инспектор Радев.
В изложението си ст. инспектор Радев акцентира на следното:
- нормативната база, регламентираща дейността на ДФ;
- начина на определяне реалния брой на доброволците за всяка община;
- териториалния принцип на създаване на ДФ в страната, към 30.09.2018 г. в 232
формирования са ангажирани 3107 доброволци. В област Ловеч във всяка община има ДФ,
като доброволците общо са 112;
- взаимодействието и координацията между структурите на МВР, РД „ПБЗН“,
ЦСМП, ДФ и другите заинтересовани институции;
- целта на видовете обучения и специфичните модули за всяко от тях;
- изпълнение на графика за учения и тренировки на ДФ в област Ловеч;
- промените във финансиране дейността на ДФ. Ежегодно с РМС на общините се
предоставят средства от ДБ за обучение, екипировка и извършване на дейности от
формированията. От МВР и МФ до общините са изпратени конкретни указания.
В заключение г-н Радев подчерта необходимостта от финализиране процеса на
необучените доброволци, извършване подмяна на личните предпазни средства за
доброволците и възстановяване обратната връзка от общините към РД „ПБЗН“, относно
настъпилите промени в ДФ.
Комисар Кацарски допълни г-н Радев, че с цел постигане реални практически
резултати е необходимо да се използва пълния капацитет на ДФ. Това отново потвърждава
важността на обученията, от една страна, от друга – мотивацията към доброволците от
кметовете по места.
Г-н Терзийски изказа пълна подкрепа на заключенията, изразени от РД „ПБЗН“, като
допълни, че това е начина ДФ да се изпълнят с реално съдържание и смисъл.
По точка 4 от дневния ред, нямаше изказвания.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Терзийски закри заседанието.
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