
П Р О Т О К О Л 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ  И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

НАЦИОНАЛНИЯ И С ОБЩИНСКИТЕ ЩАБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ 

МОНТАНА 

  

 Днес 02.09.2016 г. от 11.00 ч. в зала № 1 на Областна администрация Монтана 

се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита 

при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове на 

територията на област Монтана при следния дневен ред: 

1. Запознаване с Доклад от партньорска проверка в България през 2015 г. 

2. Запознаване и обсъждане на промените в Закона за защита при бедствия (ДВ 

бр.51 от 05 юли 2016 г.). 

3. Структуриране състава на Областен съвет за намаляване риска от бедствия в 

област Монтана. 

4. Други. 

 На заседанието присъстваха: 

1. Ивайло Петров – областен управител на област Монтана; 

2. Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана; 

3. Бойко Благоев – заместник областен управител на област Монтана; 

4. Даниела Миронова – директор на дирекция АПОФУС в ОА Монтана; 

5. Нели Дацова – директор на дирекция АКРРДС в ОА Монтана;  

6. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС на ОА Монтана; 

7. Венцислав Райков – директор на РД „ПБЗН” Монтана; 

8. Илия Георгиев – началник сектор ПК, ДКИПК в ГДПБЗН-МВР; 

9. Радина Хаджиева – инспектор сектор ДФ в ГДПБЗН-МВР  

10. Генади Горанов – началник сектор „ЦПК” към РД „ПБЗН” Монтана; 

11. Ивайло Цветанов – началник сектор П и ПД към РДПБЗН Монтана; 

12. Денис Хилмиев – началник отдел „ОП при ОД на МВР Монтана. 

13. Д-р Мария Каменова – заместник директор РЗИ-Монтана; 

14. Инж. Юрий Флоров – заместник директор РДГ-Берковица; 

15. Езекия Езекиев – директор ТДНС-Монтана; 

16. Подп. Георги Крайнов – командир на военно формирование 54990-Враца; 

17. Николай Димитров – директор на РДПБЗН-Враца; 

18. Димитър Петров – директор на дирекция ИТ-Монтана; 

19. Нина Кирилова – старши експерт по ПО в РУО-Монтана; 

20. Д-р Илиян Тимчев – председател на Общински съвет Берковица; 

21. Валентин Христов – старши експерт ОП в община Берковица; 

22. Митко Митов – представител на Общински съвет Бойчиновци; 

23. Нистор Гергов – старши експерт в БДДР-Плевен; 

24. Детелин Иванов – специалист ОМП при „ВиК” ООД Монтана; 

25. Борислав Борисов – младши експерт ОМП община Лом; 

26. Костадинка Петрова – главен експерт „ЗН и ОМП” община Брусарци; 



27. Тодор Тодоров – ръководител звено в НС-ЕАД клон Мизия; 

28. Александър Иванов – юристконсулт ОПУ Монтана; 

29. Младен Аврамов – специалист ОМП и ГЗ община Бойчиновци; 

30. Константин Владов – заместник кмет на община Якимово; 

31. Трайко Георгиев – председател на ОбС Якимово; 

32. Галя Кирилова – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана; 

33. Красимир Ячев - инспектор ООАА гр. Монтана; 

34. Момчил Катранкиев – началник група „ОСП” РЦ 112-Монтана; 

35. Боян Аврамов – заместник кмет община Вълчедръм; 

36. Калин Костов – мениджър СЦ13 „Овергаз мрежи” АД; 

37. Леночка Ангелова – директор ХМО към БАН-НИМХ–ХМО; 

38. Петър Спасов – заместник ръководител МЕР ЕСО ЕАД; 

39. Георги Петров – ЗРП към ЧЕЗ Разпределение; 

40. Цветомира Димитрова – старши инспектор „ЕОМПГЗ и СС” община Чипровци; 

41. Пенка Димитрова – общински съветник община Медковец; 

42. Румяна Динчева – секретар на община Медковец; 

43. Людмил Антов – началник отдел „ЗЖ” към ОДБХ Монтана; 

 

Г-н Ивайло Петров откри заседанието, като представи гостите от Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на 

вътрешните работи. 

 - Илия Георгиев - началник сектор Превантивен контрол”; 

 - Радина Хаджиева – инспектор сектор „Доброволни формирования”. 

Той запозна присъстващите с мотивите за изменение и допълнение на Закона за 

защита при бедствия, който регламентира защитата на населението при бедствия в 

страната като отбеляза, че за правилното функциониране на системата за защита при 

бедствия е необходима добра координация и разпределение на отговорностите по 

изпълнение на дейностите свързани с превенцията, готовността, реакцията и 

възстановяването при бедствия, с по-активното участие на всички заинтересовани 

страни на национално, регионално и местно ниво. С направените изменения и 

допълнения на Закона за защита при бедствия, се отразяват съвременните разбирания 

и тенденции за управление на риска при бедствия. 

 

По точка № 1 от дневния ред: 

Г-н Ивайло Петров даде думата на господин Илия Георгиев – началник сектор 

„Превантивен контрол” към ГДПБЗН-МВР да запознае присъстващите с резултатите от 

„Партньорска проверка България 2015”. 

Господин Георгиев отбеляза, че Партньорската проверка е управленски 

инструмент, който системата за управление на риска от бедствия на една страна се 

проверява от екип от експерти от други страни членове на Европейския съюз. Целта на 

проверката е независима експертиза, която да покаже пропуски и да даде препоръки. В 

тази връзка тази партньорска проверка през 2015 година лятото беше извършена от 

екип от Европейската комисия по покана на българското правителство. За резултатите 

от проверката е изготвен доклад. Докладът е публикуван на сайта на Европейската 

комисия където се публикуват всички доклади на такива партньорски проверки. В 

Министерството на вътрешните работи за разпечатани книжки с доклада преведен на 

български език. Докладът ще бъде предоставен и на електронен носител за да се 

запознаят всички присъстващи с него. Самото извършване на проверката и периода в 

който се подготвяше доклада вървеше паралелно н подготвяне на промените в ЗЗБ. 



 Промените, които бяха приети в значителна степен изпълняват направените 

препоръки в доклада, като например „разработване на интегрирана и цялостна 

обстановка за управление на риска от бедствия и изменение на националните 

планиращи документи в тази връзка”, „разработване на указания за осигуряване 

съгласуването им и изпълнение на регионално и местно ниво”, ”създаване на 

платформи за намаляване на риска от бедствия на регионално и местно ниво”, което на 

практика в закона са така наречените „съвети за намаляване риска от бедствия” - на 

национално, областно и общинско ниво. От препоръките, постигнатото с промените в 

закона е прилагането на оценка, наблюдение, програми за добри практики за целия 

цикъл на управление при бедствия, въвеждане на механизми за наблюдение и публично 

докладване на прогреса за изпълнение на плановете и политиките за управление на 

риска от бедствия. Разработването на подходи за подобряване на системата за 

обучение при тренировки свързани с управлението на риска при бедствия, създаване 

на интегриран цялостен подход към аварийното планиране на всички опасности и 

сектори, въвеждане на допълнителни методи за разпространение на информацията с 

цел разширяване на възможностите на системата за ранно предупреждение, изграждане 

на систематичен подход за финансиране. 

 

По точка № 2 от дневния ред: 

Г-н Петров даде думата на Ивайло Цветанов - началник сектор П и ПД към 

РДПБЗН – Монтана за запознаване с промените в Закона за защита при бедствия. 

Г-н Цветанов представи детайлна презентация на законовите промени свързани 

със защитата при бедствия и констатациите наложили промените в ЗЗБ. С предложените 

промени се цели осигуряването на силно институционално начало на управлението на 

риска от бедствия, като приоритет национално, регионално и местно ниво, ангажиране 

на по-широк кръг от субекти имащи отношение при защита при бедствие, насърчаване 

на публичния и частния сектор за предприемане на действия и адресиране на 

дейностите по управление на риска от бедствия. 

Измененията са насочени към подобряване разбирането на риска от бедствия във 

всичките му измерения на уязвимост, капацитет, излагане на опасности на хора и 

активи, характеристики на опасностите и околната среда. 

Въвежда се планиране на намаляването на риска от бедствия на национално, 

регионално и местно ниво, което е предпоставка за осигуряване на съгласуваност 

между политиките в отделните сектори и политиките по защита при бедствия. 

Основните планиращи документи, които ще се разработят са: 

-Национална стратегия за намаляване риска от бедствия; 

-Национална програма за намаляване риска от бедствия; 

-Секторни и регионални програми свързани с намаляване риска от бедствия; 

-Областни  и общински програми за намаляване риска от бедствия. 

Предвижда се създаване на съвети за намаляване на риска от бедствия, към 

Министерския съвет, областните управители и кметовете на общини, които ще 

изпълняват ролята на платформи за намаляване на риска от бедствия на съответните 

нива. 

Въвежда се механизъм за подобряване на обучението в съответствие със Закона 

за предучилищното и училищното образование. 

Регламентират се функциите и задачите на областните и общинските щабове за 

реагиране при бедствия. 



Очаква се промените да доведат и до повишаване на капацитета по отношение 

на готовността и реагирането на местната власт при бедствия, чрез задължително 

създаване на доброволни формирования в общини с население до 20 000 души. 

Госпожа Радина Хаджиева – инспектор сектор „Доброволни формирования” към 

ГДПБЗН, обърна внимание на измененията в закона, задължаващи общините с 

население до 20 000 души да създадат доброволни формирования, както и тяхното 

обучение и подготовка. 

В област Монтана от 11 общини, доброволни формирования има създадени само в 

5 от тях. Задължителното създаване на формирования е направено с цел повишаване 

нивото на сигурност и защитата на населението при бедствия на съответната територия, 

като чрез създаването на формированията се повишава готовността за реакция при 

възникване на бедствия. След създаване на формированията следва тяхната подготовка 

и обучение за да може да има по-голяма ефективност в техните действия в случай на 

нужда. 

Г-н Боян Аврамов – заместник кмет община Вълчедръм сподели опита със 

създаденото в община Вълчедръм доброволно формирование, оборудването му с 

екипировка и проведените обучения за подготовка на състава. Поел е ангажимент със 

своя опит да окаже помощ на община Медковец, а ако има нужда и на други общини от 

област Монтана при създаването на доброволните формирования. 

 

По точка № 3 от дневния ред: 

Г-н Ивайло Петров на основание чл. 64а ал.1 и 2 от Закона за защита при 

бедствия и указанията на Министъра на  вътрешните работи, за създаване на Областен 

съвет за намаляване риска от бедствия в двумесечен срок от обнародване измененията 

в ЗЗБ, предложи структура на Областния съвет за намаляване риска от бедствия за 

област Монтана: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Областен управител 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заместник областен управител 

СЕКРЕТАР: Главен секретар на областна администрация Монтана; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Директор на дирекция в областна администрация Монтана; 

2. Директор на дирекция в областна администрация Монтана 

3. Главен специалист по ОМП в дирекция АПОФУС в ОА Монтана;  

4. Директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението”; 

5. Директорът на областна дирекция на МВР; 

6. Командирът на военно формирование 54990-Враца; 

7. Директорът на териториална дирекция ДАНС; 

8. Директорът на центъра за спешна медицинска помощ; 

9. Кметове на общини от област Монтана (упълномощени представители); 

10. Кмете на община Лом (упълномощен представител); 

11. Представители на общински съвети от област Монтана; 

12. Директорът на Областно пътно управление Монтана; 

13. Директорът на РИОСВ Монтана; 

14. Директорът на РУО Монтана; 

15. Директорът на ОД „Земеделие”. 

 



Г-н Петров поясни, че това предложение за структурата на Областния съвет, при 

приемане на правилата за работа и получаване указанията и насоките за изпълнение 

на възложените му със Закона за защита при бедствия дейности и правомощия на 

територията на област Монтана, ще претърпи промени. С днешна дата ще бъде 

издадена заповед за структурата на Областния съвет, а след получаване имената на 

членовете предложени от общините и общинските съвети, ще бъде издадена такава с 

поименния състав. 

Г-н Венцислав Райков – директор на РДПБЗН-Монтана предложи в структурата на 

Областният съвет да се включи и Зонално жандармерийско управление Монтана. 

След това допълнение г-н Петров предложи да се гласува приемането на  

структурата на Областния съвет. При гласуването нямаше против и въздържали се, при 

което бе обявено единодушното приемане структурата на Областния съвет за 

намаляване риска от бедствия. 

 

По точка № 4 от дневния ред –  не постъпиха предложения за разглеждане. 

С това г-н Петров закри заседанието. 

 

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ      (П)      

Областен управител на област Монтана  

  

 

Изготвил протокола:               

Володя Марков  (П) 

Главен специалист в дирекция АПОФУС  

02.09.2016 г. 


