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УТВЪРДИЛ: 

Виктор Янев ................... 

Председател на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

Областен управител 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№РД-18-31/25.02.2020 г. 

 

На основание чл. 64, ал. 1, т. 1 и чл. 64б, т. 5 и т.6 от Закона за защита при бедствия, 

в изпълнение на „Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за 

защита при бедствия“ дадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към 

Министерския съвет и във връзка с постъпило писмо с вх.№ 06-00-13/16.01.2020 г. в 

Областна администрация Кюстендил от община Кюстендил се проведе заседание на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на 25.02.2020 г. от 13.00 ч. в залата 

на втория етаж на административната сграда на Областна администрация Кюстендил, като 

заседанието беше свикано с писмо от Областния управител с изх.№ 92-00-43 от 12.02.2020 

г. 

Заседанието се председателстваще от г-н Виктор Янев – Областен управител на област 

Кюстендил и Председател на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в 

присъствие на 36 лица, от общо 47 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. 

 Заседанието протече при следния дневен ред: 

1 точка - Представяне на проекта на Общинския план за защита при бедствия от 

представител на община Кюстендил; 

2 точка - Преглед и изготвяне на годишен доклад за състоянието на защитата при 

бедствия на територията на областта до Съвета за намаляване на риска от бедствия към 

Министерския съвет; 

3 точка - Други. 

Г-н Янев предложи за допълване на дневния ред в точка 3 следните две точки: 

3.1.Представяне на инструкцията за новият Корона вирус 2019-nCov от представител 

на РЗИ Кюстендил-д-р Илияна Кръстева- Директор на дирекция „Надзор над заразните 

болести, Регионална здравна инспекция – Кюстендил; 
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3.2 Изготвяне на заповед на Областния управител за определяне на работна група за 

изготвяне на предложение на Областен план за защита при бедствия в част „Защита при 

биологично заразяване на хора“ (Корона вирус 2019-nCov);  

Г-н Янев предложи на гласуване дневния ред, който беше приет единодушно. 

Преди да пристъпи към дневния ред, г-н Янев обърна внимание, че съгласно чл. 64, ал. 

1, т. 1 и чл. 64б, т. 5 и т.6 от Закона за защита при бедствия, в изпълнение на „Указания за 

разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия“ дадени 

от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет и във връзка с 

постъпило писмо с вх.№ 08-01-7/16.01.2020 г. в Областна администрация Кюстендил от 

община Кюстендил се провежда това заседание на Областния съвет за намаляване на риска 

от бедствия. 

На основание чл.9, ал.11 от Закона за защита при бедствия - Общинският план за 

защита при бедствия се приема от общинския съвет след съгласуване с Областния съвет 

за намаляване на риска от бедствия. 

По точка 1 от дневния ред- Представяне на проект на Общински план за защита при 

бедствия на община Кюстендил и съгласуване от Областния съвет за намаляване на риска от 

бедствия, г-н Янев даде думата на г-н Ивайло Чалъков –главен експерт „ОМП“ и ССИ при 

община Кюстендил. 

 

Г-н Янев даде думата за въпроси и становища по така представения план. 

Към г-н Ивайло Чалъков нямаше въпроси и не бяха направени предложения за 

допълване и изменение на представения план, поради което г-н Янев предложи да се гласува 

съгласуване на Общински план за защита при бедствия на община Кюстендил от Областния 

съвет за намаляване на риска от бедствия. 

Решение №1 

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия взе единодушно решение №1, 

че съгласува Общинския план за защита при бедствия на община Кюстендил. 

По точка 2 от дневния ред - Преглед и изготвяне на годишен доклад до Съвета за 

намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за състоянието на защитата при 

бедствия на територията на областта, г-н Янев даде  думата на инж. Величка Баровска –

главен експерт, д-я „АПОФУС“, Областна администрация Кюстендил. 

Г-н Янев даде думата за въпроси и становища по така представения доклад. 

Към г-жа Величка Баровска нямаше въпроси и не бяха направени предложения за 

допълване и изменение на представения доклад, поради което г-н Янев предложи да се 

гласува приемане на годишния доклад на Областния съвет за намаляване на риска от 
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бедствия и да се изпрати до Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския 

съвет за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта. 

 

Решение №2 

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия взе единодушно решение №2, 

че приема годишния доклад на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за 

състоянието на защитата при бедствия на територията на областта и да се изпрати до Съвета 

за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет.  

По точка 3.1 от дневния ред - Представяне на инструкцията за новият Корона вирус 

2019-nCov, г-н Янев даде  думата на д-р Илияна Кръстева- Директор на дирекция „Надзор 

над заразните болести, Регионална здравна инспекция – Кюстендил. 

Г-н Янев даде думата за въпроси, но поради това, че нямаше въпроси се премина към  

точка 3.2 -Изготвяне на заповед на Областния управител за определяне на работна група 

за изготвяне на предложение на Областен план за защита при бедствия в част „Защита при 

биологично заразяване на хора“ (Корона вирус 2019-nCov)  

Г-н Янев предложи при определяне на работна група да вземат участие представители 

от РЗИ,БЧК, ЦСМП, РДПБЗН, ОД МВР, РУО, РД „СП“. 

Г-н Янев предложи да се гласува. 

Решение №3  

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия взе единодушно решение №3, 

за изготвяне на заповед на Областния управител за определяне на работна група за 

изготвяне на предложение на Областен план за защита при бедствия в част „Защита при 

биологично заразяване на хора“ (Корона вирус 2019-nCov) с представители от РЗИ,БЧК, 

ЦСМП, РДПБЗН, ОД МВР, РУО, РД „СП“. 

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Виктор Янев - Председател на Областния съвет 

за намаляване на риска от бедствия закри заседанието. 

 

Приложение: 

Присъствен лист на заседанието-3 бр. листа. 

 

 

 

Изготвил :……………….. 

инж. Величка Баровска – 

секретар на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

 Гл. експерт, д-я „АПОФУС“ 


