РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет по сигурност
състояло се на 01.07.2016 г., 11 часа, в Областна администрация Перник,
пл.”Св.Иван Рилски 1”,зала Струма

Днес, 01.07.2016 г. от 11 часа в зала Струма, находяща се на партерния етаж на
Областна администрация - Перник се проведе заседание на Областен съвет по
сигурност, на което присъстваха:
Председател: Инж. Валентин Димитров – Зам. областен управител на Област
Перник
Секретар: Петко Петков – гл. специалист ОМП
Ива Станилова – ст. юрисконсулт в ОА – Перник
Марчела Василева – мл. експерт по НП „Старт на кариерата”
Членове:
1. Д-р Антоанета Григорова – директор РЗИ - Перник
2. Красимир Костадинов – директор ТДНС – Перник ДАНС
3. Румен Сачански – директор ОПУ - Перник
4. Емил Марков – директор РД ПБЗН - Перник
5. Ваня Коконова – началник РИО - Перник
6. Д-р Валери Симеонов – директор ЦСМП - Перник
7. Иван Витанов – управител ВиК - Перник
8. Йордан Николов – зам. – директор ОДМВР - Перник

Заседанието бе открито в 11 часа от председателя на Областния съвет по
сигурност -

инж. Валентин Димитров – зам. областен управител на област Перник.

След като се установи наличието на кворум от присъстващите членове, бе
пристъпено към дискусия по темата, въз осново на която се свика заседанието, а
именно постъпил сигнал от ОДМВР – Перник, за опасност степен „жълт”, да се
повиши степентта на готовност съгласно Планът за действие при тероризъм.
Думата взе г-н Красимир Костадинов. Той обясни, че е постъпило
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предприемат съответните мерки на Национално ниво, с оглед да се вземат
превантивни мерки. Категорично заяви, че директно отправена терористична заплаха
за Република България няма, но поради това, че страната ни е туристическа
дестинация, намираща се до Близкия Изток. Водят се военни конфликти посока
Западна Европа и обратно. Миграционният поток, минаващ през Република България
също е сериозна предпоставка за засилване на мерките, необходими за сигурността
на страната ни. Г-н Костадинов затвърди отново, че в момента ситуацията в България
е спокойна. С оглед на метерологичните условия и военните действия при граничните
районни в близост до Република Турция и Сирия също се създават предпоставки за
така наречените джахидисти. Обясни, че се използва бежанският поток между тези
две държави, за да могат да създадат посока към Западна Европа от Сирия и обратно.
Главно връщащите се от Европа, участвали във военните действия за около месец.
Поради тази причина има вероятност по преминаващата територията да се извърши
терористичен акт. Поради това се предприемат тези превантивни мерки. Целта на
институциите е да ангажира централната и местна власт да се предприемат мерки,
ако се появят дадени рискове. Г-н Костадинов констатира, че при така създалата се
ситуация съществува известен риск, поради това е необходимо да се повиши
вниманието на съответните органи. Той обясни, че при забелязване на лица с
арабски произход на територия на дадено учреждедние, организация или в цялост на
Република България е необходимо да се сигнализират съответните органи, за да се
извърши нагласна проверка. Помоли служителите да сигнализират винаги, когато има
някакъв възникнал проблем или е необходимо да се обмени нужната информация.
Ако се установи лице с арабски произход да се сигнализират компетентните органи.
Акцентира вниманието върху големи обекти, където има струпване на хора, определи
ги като рискови.
След изчерпване на темата от г-н Костадинов, думата взе г-н Николов – зам. –
директор на ОДМВР – Перник. Г-н Николов потвърди изложеното от г-н Костадинов,
че е обявен код „Жълт”, да се повиши степентта на готовност, съгласно Планът за
действие при тероризъм. Той обясни, че мерките които трябва да се предприемат при
такъв код са първоначално да се засили вниманието върху обекти със стратегическо
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значение, които на територията на област Перник са три на брой. Особено внимание
обърна на язовирите, като язовир Пчелина. Каза, че в ОДМВР – Перник е създадена
организация въз основа на която се обезпечават такива обекти. Помоли експертите,
отговарящи на съответните ресори да бъдат съпричастни и да засилят вниманието
към обекти със стратегическо значение. Заключи, че колкото повече от институциите
бъдат заинтересовани, толкова по – подготвена ще бъде страната ни да реагира
адекватно на възникнал терористичен акт. Направи прочит на другите мерки, взети
от ОДМВР – Перник, като проверка на лица с арабски произход. Към дискусията
отново се включи г-н Костадинов, като наблегна на това, че много ученици от ромски
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организации, които граничат с джихад, обръщайки се към г-жа Коконова с молба при
наличие на такава информация от някое учебно заведение, да сигнализира
институциите. По отношение на стратегическите обекти той добави и язовир Студена,
400 киловата пост – станция Червена могила и газоразпределителната станция при
стадион „Металург”. Акцентира върху всички обекти където има струпване на голям
поток от хора, като ЖП гари, търговски обекти, хотели.
Г-н Димитров взе думата, като обясни, че Областна администрация – Перник е
уведомила всички общини на територията на областта, във връзка с постъпилия
сигнал. След което даде думата на г-жа Коконова, която каза, че изпращайки група
ученици на организиран отдих и туризъм, задължително се уведомява ОДМВР.
Подвърди, че на територита на област Перник няма групи ученици от чужбина. Г-н
Димитров помоли да се уведомят всички общини, на територията на които има
селища за почивка, ако се установи че има пребиваващи ученици от така наречените
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администрация да бъде уведомена.
Към дискусията се включи и г-жа Григорова, която сподели, че във всяка
болница на територията на областта има достатъчно броя легла, при евентуален
терористичен акт, има и резервна площ в болница „Профилакториум”, винаги се
поддържа

определен
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спешни
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в

Министерството

на

здравеопазването състоянието на болничните заведения. Каза, че веднага щом е
получен сигналът за повишаване на степентта на готовност съгласно Планът за
действие при тероризъм е осъществена нужната връзка с РЗИ – Перник, управителите
на болничните заведения са уведомени също. Охрана е засилена, бдителността също
е

повишена.
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Г-н Валери Симеонов също обясни, че ЦСМП – Перник има готовност с
допълнителни екипи, превързочни материали, медикаменти. Персоналът винаги и в
готовност да бъде повикан допълнително.
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Съгласувал:
Инж. Валентин Димитров – Зам. областен управител
Изготвил:
Марчела Василева - Мл. експерт по НП „Старт на кариерата”
17.06.2016 г.
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