РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита
при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове,
състояло се на 30.11.2017г., в 21.00 часа, в Областна администрация –
Перник, пл. „Св. Иван Рилски”№1Б,

Днес, 30.11.2017г. в 20,40 часа, чрез системата за ранно предупреждение и
оповестяване беше получен сигнал, членовете на Областния щаб за изпълнение на
Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с
общинските щабове да се съберат в 21,00 часа в кабинета на областния управител
на област

Перник

за провеждане на заседание във връзка с усложнената

метеорологична обстановка.
На заседанието присъстваха:
І. Председател: Ирена Соколова – областен управител;
II. Заместник-председател: Иво Иванов – заместник областен управител;
ІІI. Членове:
1.Цветана Пиралкова – главен секретар на ОА;
2.Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС в ОА;
3.Петко Петков–гл. специалист ОМП в ОА – секретар;
4.Марио Картулев –представител на РД „Пожарна безопасност и защита на
населението” – Перник;
5.Красимир Костадинов – директор на ТД „Национална сигурност“ – Перник;
6.инж. Румен Сачански -директор на „Областно пътно управление” –Перник;
7.Пламен Ангелов – директор на РИОСВ – Перник;
8.инж.Ваня Коконова – началник на РУО – Перник;
9.Владислав Мирчев – представител на ОД по безопасност на храните –
Перник;
10.Анна Цветкова - директор на ОД „Земеделие” – Перник;
11.Христо Крумов – Началник на ОО „Автомобилна администрация“ – Перник;

12.инж. Васил Мариянов – началник на РО „Национален строителен контрол“
– Перник;
13.инж. Иван Витанов - управител на „ВиК” ООД –Перник;
14. Павел Черийски – представител на звено ХТР – Перник при „Напоителни
системи” – клон Струма-Места;
15. инж. Асен Асенов – ръководител на МЕПР – Перник, ЕСО ЕАД МЕР – София
област;
16.

Емил

Сергиев

–инженер

кабелна

мрежа

област

Перник,

БТК

АД

(VIVACOM).

На заседанието не се явиха:
1.Димитър Попов – директор на ОД на МВР – Перник;
2.Момчил Нейчев – началник на „Военно окръжие“ – Перник;
3.д-р Валери Симеонов - директор на ЦСМП – Перник;
4.д-р Антоанета Григорова - директор на РЗИ – Перник;
5.инж. Здравчо Тодоров – директор на РД на горите – Кюстендил;
6. инж.Стоянка Карадинкова – управител на „Геозащита” ЕООД – Перник;
7. Наталия Минева - директор на на Областен съвет на БЧК – Перник;
8. инж. Петър Нецов – ръководител на обособено регионално звено „ЕиП” –
Перник, ЧЕЗ – Разпределение – България АД;

Заседанието откри и ръководи председателят на Областния щаб г-жа Ирена
Соколова–областен управител на Област Перник.
Г-жа Соколова проведе телефонни разговори с отсъстващите членове на
Областния щаб за изясняване причините за тяхното отсъствие. В резултат на
проведените

разговори

бяха

констатирани

проблеми

при

оповестяването

на

членовете на щаба - неактуални телефонни номера, неправилно въведени кодове и
липса на кодове. Г-жа Соколова разпореди да бъдат установени причините, довели
до тези проблеми и същите да бъдат отстранени – отг.: представителите на ОА –
Перник и РДПБЗН – Перник.
Г-жа

Соколова

запозна

членовете

на

Областния

щаб

с

усложнената

метеорологичната обстановка и очакваните обилни валежи от дъжд и сняг, както и
снеготопене, в резултат на което се очакват повишения на речните нива, за времето
от 30.11.2017 г. – 02.12.2017 г., в западната половина от страната.
В 22.00 часа в заседанието се включи г-н Николай Николов – директор на
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той обяви, че е
свикан Националния щаб, който е взел решение да се приведат в готовност за
работа щабовете на областите Перник, Кюстендил и Благоевград. Председателите на
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щабовете да предприемат допълнителни мерки, определени от правомощията им
съгласно чл.64 от ЗЗБ. Г-н Николов запозна членовете с решението на Националния
щаб относно предстоящите действия в областите, застрашени от неблагоприятната
метеорологична обстановка.
На

г-н

Николов,

след

искане

от

негова

страна,

беше

предоставено

приложение №6 към Областния план за защита при бедствия, в което са отразени
критичните участъци по поречието на реките в областта, като е описана критичната
инфраструктура в областта, засягаща опасни зони, критични точки, вид на
опасността и причини за бедствието.
След като пожела оперативна работа на щаба, г-н Николов напусна
заседанието.
Работата на Областния щаб продължи като г-жа Соколова разпореди да бъде
изготвена заповед, в която да бъдат указани мероприятия, които да бъдат
извършени от собствениците на хидротехнически съоръжения и от кметовете на
общини, за намаляване на вредното въздействие на очакващите се проливни
дъждове и покачването на водното ниво на язовирите и реките в областта.
След като с членовете на Областния щаб бяха съгласувани мерките, които да
се включат в заповедта, беше издадена Заповед №РД-176/30.11.2017г.
В нея бяха разпоредени следните мероприятия:
1. Собствениците на язовири на територията на област Перник да започнат
непрекъснато наблюдение на нивата им, от 00.00 часа на 01.12.2017г. до
24.00 часа на 03.12.2017г.
2. Кметовете на общини да организират незабавно наблюдение на критичните
участъци на реките на територията на съответната община,от 00.00 часа на
01.12.2017г. до 24.00 часа на 03.12.2017г.
3. При необходимост кметовете на общини да имат готовност да въведат
общинските планове за защита при бедствия като подготвят:
3.1. необходимата техника за адекватна реакция;
3.2. материали за изграждане на диги;
3.3. доброволните формирования за реагиране.
4. Отговорните лица по т.1 и т.2 да предоставят информация за състоянието на
язовирите и реките на дежурния по Областен съвет по сигурност – Перник, на
тел. 076/600101 и моб. тел. 0888790130, на всеки шест часа и незабавно при
критични ситуации.
Г-жа Соколова разпореди заповедта да се предаде незабавно на кметовете на
общини, чрез дежурните по областен и общински съвети по сигурност.
Г-жа Соколова разпореди на представителя на ХТР-Перник при „Напоителни
системи” клон Струма – Места, г-н Черийски, да бъде измервано падналото
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количество валежи на м2 в определени пунктове на територията на областта.
Резултатите да бъдат докладвани през 2 часа на дежурния по областен съвет по
сигурност, който да я информира.
Г-жа Соколова предупреди членовете на Областния щаб да бъдат в готовност
за следващо събиране и закри заседанието.
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