ПРОТОКОЛ
№РД-18-166/30.10.2018 г. г.
На 30.10.2018 г. от 10:00 ч. в залата на втория етаж на административната сграда
на Областна администрация Кюстендил с адрес гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44 се
проведе заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и семинар за
дейността на доброволните формирования.
На семинара гост беше Dr. h.c. Инго Ендрик Ланкау – почетен консул на Р България
във ФР Германия и пожарникар – доброволец и представители на ГДПБЗН-гр.София-4 лица.
Заседанието се председателстваще от г-н Виктор Янев – Областен управител на
област Кюстендил в присъствие на 35 лица, с което е осигурен необходимия кворум по
чл.11, ал.1 от Правилата за състава и работата на Областния съвет за намаляване на
риска от бедствия.
1.Откриване на заседанието и приемане на дневния ред.
2. Презентация на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, приета
с Решение № 505/19.07.2018 г. на Министерски съвет.
–докладва: г-н Георги Петров-от Главна дирекция „ПБЗН“ гр.София.
3.Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при
бедствия, в съответствие с „Указания за разработването и готовността за изпълнението
на планове за защита при бедствия“ дадени от Съвета за намаляване на риска от
бедствия към Министерски съвет и изискванията на нормативните актове.
– докладва: г-н Антон Станоев-н-к група Регионална дирекция „ПБЗН“ Кюстендил.
Допълнение към дневния ред: Определяне на състава на работни групи за изготвяне
на Областен план за защита при бедствия на област Кюстендил, в изпълнение на чл. 9,
ал. 8 от ЗЗБ и чл. 64б, т. 3 от Закона за защита при бедствия.
4. Степента на изпълнение на § 55 от ЗЗБ, потребностите и възможностите за обучения
на доброволците, както и възможностите за приемане на нови членове.
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–докладва: г-жа Ивета Борисова-началник група Оперативен център Регионална
дирекция „ПБЗН“ Кюстендил.
5.Процесът по набиране на млади доброволци, съгласно дадената възможност в чл. 40,
ал. 4 от ЗЗБ за обучение на лица, навършили 16 и ненавършили 18 години за
доброволци.

Анализиране

на

предприетите

съвместни

мерки

с

общините

за

активизиране привличането на млади доброволци, както и резултатите от проведените
съвместни срещи с представители на общините, в училищата за създаване на интерес
към дейността на доброволните формирования
-докладва: г-жа Ивета Борисова-началник група Оперативен център Регионална
дирекция „ПБЗН“ Кюстендил.
По време на заседанието беше взето следното решение №1:
Приема, в едно с предложеното допълнение на дневния ред, а именно:
Определяне на състава на работни групи за да изготви Областен план за защита при
бедствия на област Кюстендил, в изпълнение на чл. 9, ал. 8 от ЗЗБ и чл. 64б, т. 3 от Закона
за защита при бедствия и в съответствие с „Указания за разработването и готовността за
изпълнението на планове за защита при бедствия“ дадени от Съвета за намаляване на риска
от бедствия към Министерски съвет и изискванията на нормативните актове.
По време на заседанието беше взето следното решение №2:
Областният управител да изготви заповеди и да изпрати до членовете на работните групи
за да се изготви Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил.
Г-н Ланкау сподели своя опит като дългогодишен преподавател по направление на
пожарната и аварийна безопасност, като същият е водещ специалист по учебните
дисциплини пожаро-техническа експертиза и противопожарна техника.
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