ПРОТОКОЛ
Днес 25.10.2013 г. (петък), на основание чл. 14, чл. 41, чл. 64, ал. 1, т. 4 и чл. 65,
ал. 1, т. 1 от Закона за зашита при бедствия и в изпълнение на писмо вх. № РД-3582/07.10.2013 г. на Министъра на вътрешните работи от 11.00 ч. в голяма заседателна зала
на Областна администрация – Монтана се проведе семинар с участието на кметовете на
общини и служители от областна администрация и общинските администрации в област
Монтана и представители от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” – Монтана, имащи задължения и отговорности по защита при бедствия,
създаване и регистриране на доброволни формирования, с цел ефективна защита на
населението при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни
ситуации.
В семинара взеха участие 14 длъжностни лица.
Същият беше официално открит от г-н Владимир Теофилов – заместник областен
управител на област Монтана и зам. председател на областния щаб за защита при бедствия
в област Монтана и премина при следния дневен ред:
1.

Презентация на тема:

Състояние на доброволните формирования в област

Монтана, набрани и регистрирани доброволци от общините през изтеклия едногодишен
период и переспективи за развитие на формированията през следващите години, съгласно
Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и
други извънредни ситуации в Република България и План за изпълнение на Стратегията за
периода 2013 – 2020 год., утвърден от министъра на вътрешните работи.
2.

Доклади

на

кметове

(представители)

на

общини

за

състоянието

на

доброволните формирования в общините, набраните и регистрирани доброволци.
По т. 1 от дневния ред г-н Генади Горанов – старши инспектор в ОУ „ПБЗН” –
Монтана представи пред присъстващите презентация за състояние на доброволните
формирования в област Монтана, набраните и регистрирани доброволци от общините през
изтеклия едногодишен период октомври 2012 – октомври 2013 г., переспективите за
развитие на формированията през следващите години, съгласно Стратегията за развитие на
доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации
в Република България и План за изпълнение на Стратегията за периода 2013 – 2020 год.
От доклада е видно, че в област Монтана към настоящия момент са регистрирани
доброволни формирования само от 4 общини – Якимово, Вършец, Брусарци и Вълчедръм.
Останалите 7 общини са в процедура на набиране на доброволци с последваща
регистрация.
По т. 2 от дневния ред присъстващите кметове (представители) на общини от
област Монтана докладваха за състоянието на доброволните формирования в техните
общини и споделиха трудностите, които срещат по набиране и регистрация, както следва:
Ø

Община Якимово – няма достатъчно налична техника, която да се използва

при необходимост при ликвидиране на бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
Ø

Община Лом – има прието решение на ОбС – Лом за създаване на

доброволно формирование с численост от 14 души. Същото не е сформирано, поради отказ
на кандидатите поради работата им в частни фирми и недостатъчното заплащане.
Ø

Община Чипровци - има решение на ОбС – Чипровци за създаване на

доброволно формирование, но към момента няма набрани доброволци.

Ø

Община Монтана - има решение на ОбС – Монтана за създаване на

доброволно формирование от 40 доброволеца, но към настоящия момент са се явили само
3-ма кандидати.
Ø

Община Берковица - има решение на ОбС – Берковица за създаване на

доброволно формирование от 15 доброволеца, но към настоящия момент няма кандидати,
въпреки провеждащата се кампания за набирането им.
Ø

Община Вършец - има регистрирано доброволно формирование в състав от

9 доброволеца – служители в общинска администрация Вършец.
Ø

Община Бойчиновци - има решение на ОбС – Бойчиновци за създаване на

доброволно формирование, но към настоящия момент има сключен договор само с 1
доброволец. Няма средства за издръжката им.
Ø

Община Брусарци - има решение на ОбС – Брусарци за създаване на

доброволно формирование, като са регистрирани неофициално 3 доброволеца.
Ø

Община Вълчедръм - има решение на ОбС – Вълчедръм за създаване на

доброволно формирование и такова е регистрирано в състав от 11 доброволеца. В момента
се израбогва Правилник за дейността на доброволеца. До 10 дни на доброволците ще им
бъде раздадено работно облекло. Въпреки всичко, доброволците считат че стимулите са
недостатъчни.
Ø

Община Медковец - има решение на ОбС – Медковец, но не е създадено

формирование. Не официално има създадени гасачески групи за гасене на пожари, но
общината не разполага със специализиран превоз за доброволните формирования.
Ø

Община Якимово - има решение на ОбС – Якимово за създаване на

доброволно формирование и такова е регистрирано в състав от 5 доброволеца. За 2013 г.
няма заделени финансови средства за издръжката им.
По време на семинара се обърна внимание, че е необходимо в бъдещата дейност на
общините по набирането на кандидати за доброволци да се използват по активно
средствата за информация – електронни и печатни медии, да се изготвят при възможност
брошури, рекламни материали и др. и се определят конкретни длъжностни лица от
общинските администрации, кметствата и населените места за провеждане на съответната
разяснителна и рекламна дейност.
Поради изчерпване на дневния ред, семинара беше закрит от г-н Владимир
Теофилов – зам. областен управител на област Монтана.
СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТЕН ЩАБ

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ ЩАБ
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