РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ПЕРНИК
П Р О Т О К О Л №1
От заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за
защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с
общинските щабове
Днес,

27.01.2020

г.,

от

16:00

часа

в

сградата

на

Областна

администрация – Перник, на основание Заповед №ОМП–6/17.12.2019 г. на
Областния управител на Област Перник, се проведе заседание на Областния
щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за
взаимодействие с националния и с общинските щабове, във връзка с
постъпило искане от Кмета на Община Перник на основание чл.65, ал.2, т.7
от Закона за защита при бедствия.
На заседанието присъстваха:
Инж. Емил Костадинов – Областен управител на Област Перник
Иво Иванов – Заместник областен управител
Петко Петков – Главен специалист ОМП в ОА
Станислав Владимиров – Кмет на Община Перник;
Димитър Колев – Председател на Общински съвет – Перник;
Ком. Димитър Попов – Директор на ОД на МВР – Перник
Борис Борисов – Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на
населението“, гр. Перник;
Красимир Костадинов – Директор на ТД „Национална сигурност“, гр.
Перник
Подп. Димитър Матеев – Началник на Военно окръжие, гр. Перник;
Емилия Ваклинова – ВрИд Директор на Областно пътно управление, гр.
Перник;
Инж. Ваня Коконова – Началник на РУО, гр. Перник;
Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ, гр. Перник;

Анна Цветкова – Директор на ОД „Земеделие“, гр. Перник;
Румен Димитров – Началник на ОО „Автомобилна администрация “ –
гр. Перник
Инж. Васил Мариянов

–

Началник

на

РО

„Национален

строителен

контрол“, гр. Перник;
Борислав Иванов – Управител на „ВиК“ ООД, гр. Перник;
Павел Черийски – Ръководител на звено ХТР, гр. Перник при „Напоителни
системи“ – клон Струма - Места;
Наталия Минева – Директор на Областен съвет на БЧК, гр. Перник;
Инж. Петър Нецов – Ръководител на обособено регионално звено „ЕиП“ –
Перник, ЧЕЗ – Разпределение - България АД;
Инж. Асен Асенов – Ръководител на МЕПР, гр. Перник, ЕСО ЕАД МЕР –
София област;
Валентин Стоянов – Ръководител екип „ИПТУ“ БТК АД (VIVACOM).
Заседанието на Областния щаб бе открито от инж. Емил Костадинов –
Областен управител на Областна администрация - Перник. Той запозна
присъстващите членове на Щаба с предприетите до момента мерки за
справяне с обявеното бедствено положение, обявено поради опасност от
бедствие – суша, съгласно чл.2, във връзка с § 1, т.1 и т.3 от Допълните
разпоредби на закона за защита при бедствия, което съгласно чл.48, ал.3,
т.2 и т.3 от Закона за защита при бедствия има опасност да доведе до
увреждане на здравето на хората и на икономиката на община Перник.
В тази връзка инж. Костадинов даде думата на г-н Владимиров, който
докладва, че община Перник са предприели всички мерки и действия,
свързани с правомощията на община Перник, както с прилагане на
Общинския план за защита при действия, така и с подготовка на документи и
обявяване на процедури за възлагане на обществени поръчки.
В случая предвидените дейности на 18.01.2020 г. от Държавата за
преодоляване на бедственото положение в община Перник не могат да бъдат
изпълнени чрез Общинския план за защита при бедствия, тъй като тези
мерки

и

действия касаят

язовири,

които

са изключителна

държавна

собственост, както изграждане съоръжение/я - също изключителна държавна
собственост, а така и използване на ВиК инфраструктурата на Столична
община, които мерки и действия са извън правомощията на община Перник.
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Председателят на Общински съвет – Перник – г-н Димитър Колев
поясни, че в Общински съвет са гласувани всички необходими решения във
връзка с проекта, както и всички предложения на Кмета и на ВиК
дружеството, с цел улесняване работата на Общината и на Областния
управител.
Думата бе дадена на всички членове на Областния щаб за изразяване
на позицията си по отношение на обявяването на бедственото положение,
както и за изясняване на това, какви мерки могат да бъдат предприети от
страна на институциите, които представляват, както следва:
Г-н Борис Борисов – Директор на РД „Пожарна безопасност и защита
на населението“, гр. Перник, изрази мнение, че не вижда друга алтернатива,
освен обявяване на бедствено положение.
Г-н Марио Картулев поясни, че е необходимо да бъдат изведени две
заповеди. Първата заповед е за обявяване на бедствено положение на
територията на цялата област Перник, втората заповед е за определяне
ръководител на операциите, който да организира и контролира изпълнението
на одобрените решения на Щаба, за изпълнение на Областния план за
защита при бедствия. Това лице трябва да бъде с необходимите компетенции
и експертиза.
Г-н Димитър Попов поясни, че ОД на МВР – Перник са в пълна
готовност по изпълнение на действията и мерките на Щаба и ще вземат
отношение. Той също се съгласи с предложението за обявяване на бедствено
положение.
Съгласието си изрази и г-н Красимир Костадинов.
Г-н

Борислав

Иванов

подкрепи

предложението

и

изрази

пълна

готовност за съдействие.
Г-н Павел Черийски поясни, че имат готовност за отпускането на
800 000 куб. вода за промишлеността.
Г-жа Наталия Минева – Директор на Областен съвет на БЧК, гр.
Перник добави, че БЧК-Перник разполага с много доброволци, но е
необходимо съдействие от Общината или Областна администрация за
освобождаването им от работа по време доброволчеството.
Г-н Петър Нецов се съгласи с предложението за обявяване на
бедствено положение, но постави въпроса за необходимостта от по-ранна
информация

относно

изграждането

на

помпената
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предотвратяване

на

административните

тежести

по

изпълнение

на

благодари

за

дейностите.
Г-жа

Ваня

Коконова

подкрепи

предложението,

обезпечеността на детските заведения с вода и хидрофорни системи и обяви
влизането в сила на грипна епидемия.
Г-н Васил Мариянов също се съгласи с обявяването, като изрази
готовност за съдействие с издаването на всички необходими строителни
разрешения по проекта.
Г-н Асен Асенов също одобри предложението и поясни, че ще
съдейства, но е необходимо да се знае начинът на изграждане на трасето и
необходимостта от изграждане на допълнително захранване.
Г-н Виктор Якимов се съгласи с предложението. Според него по този
начин ще бъде предоставен допълнителен резерв на вода от Държавния
резерв, както и ще може да се ползва ресурс за помощ от страна на армията.
Г-н Румен Димитров се съгласи също с предложението и изрази
готовността за съдействие, но

поясни, че

от

01.02.2020 г.

ще

има

преструктуриране на институцията – и Регионална дирекция Перник ще
влезе в състава на тази на София. Тоест те няма да разполагат със собствен
капацитет за предприемане на действия.
Г-жа Емилия Ваклинова подкрепи предложението като поясни, че ще
съдейства при преминаването на водопровода през Републиканския път по
отношение на издаване на разрешенията за изграждането му.
Г-жа Анна Цветкова – Съгласна е с предложението и ще съдейства при
преминаването на трасето през земеделски земи.
Г-жа

Елза

Драгомирова

подкрепя

обявяването

на

бедственото

положение, но към този момент все още не е наясно с какво би могла да
бъде полезна. Въпреки това изрази готовност за съдействие с необходимото.
След

изразяването

на

съгласие

на всички членове

г-н

Иванов

предложи обявяването на бедствено положение за гласуване.
След гласуването на всички със „ЗА“, без въздържали се и без
„ПРОТИВ“ бе взето следното решение:
„Областният управител да обяви бедствено положение за срок
от 7 дни. Решението влиза в сила от 27 януари 2020 г. от 16:30 часа. “
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