
 

заседанието  на областния 
на 21.06.

 
По разпореждане на областния управител на Ш

проведено заседание на областния съвет за намаляване  на риска при бедствия  проведено 
на 21.06.2018 г.  от 10.00 ч. в заседателната зала на областната управа.

Темата на заседанието беше „Предприетите превантивни мерки по На
968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за противопожарна безопасност при 
извършване на дейности в земеделските земи и настъпилия етап на „восъчна зрялост“ на 
житните култури на територията на област Шумен“.

Заседанието беше председателства
управител. 

Беше дадена думата на г
присъстващите за хода на подготовката на заседанието. Изпратени са предварително 
писма до институциите, които имат отношение по
безопасността по провеждането ѝ
раздадения дневния ред „Доклад на представителя на

Дневният ред бе гласуван и заседанието започна.
По т.1 изнесе доклад г

СТИ-Изток” на регионален център Ш
проверка на всички далекопроводи на територията на областта. Дадени са указания за 
недопускане на палене на огън и пушене от служителите при извършване на 
необходимите ремонтни дейности. Проведени са тренировки по използване на щатните 
противопожарни средства от служителите. Разполагат с изправни транспортни средства в 
противопожарно направление. Го

По т.2 думата бе дадена на инж. Мирослав Михайлов 
МЕР –Шумен. Направили са пълен обход на далекопроводите и са правени текущи и 
нови ремонти на съоръженията. Под тях е почистено от сухи клони
растителност. Премахнати са незаконни постройки. Създадена е организация да се 
докладва за нарушения по техниката на безопасност лично на ръководителя на МЕР. При 
необходимост ще се извършват само неотложни ремонти с напълно обезопасени 
автомобили. Въведените инструкции и правила са в духа на ЗБУТ. 
кампанията. 

При въпрос на водещия за предпазване от мълнии
Технически далекопроводите ВН са снабдени с „гръм въже“, а за НН има „гръм катодно 
отвеждане“. На тях е извършена профилактика и хората са инструктирани.

 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на Област Шумен 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

от 
на областния съвет за намаляване  на риска при бедствия  проведено 

06.2018 г. във връзка с жътвената кампания

По разпореждане на областния управител на Шуменска област проф. Желев беше 
областния съвет за намаляване  на риска при бедствия  проведено 
ч. в заседателната зала на областната управа.

Темата на заседанието беше „Предприетите превантивни мерки по На
968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за противопожарна безопасност при 
извършване на дейности в земеделските земи и настъпилия етап на „восъчна зрялост“ на 
житните култури на територията на област Шумен“. 

Заседанието беше председателствано от г-н Петко Шаренков 

Беше дадена думата на г-н Неделчев от областна управа, който обясни на 
присъстващите за хода на подготовката на заседанието. Изпратени са предварително 

итуциите, които имат отношение по подготовката на жътвената кампания и 
безопасността по провеждането ѝ. Той предложи да се добави нова точка в предварително 
раздадения дневния ред „Доклад на представителя на областната дирекция „Земеделие“.

Дневният ред бе гласуван и заседанието започна. 
По т.1 изнесе доклад г-н Митко Стойчев -  началник отдел „Експлоатация, мрежи и 

Изток” на регионален център Ш-н към „Енерго Про” АД. Направена е техническа 
проверка на всички далекопроводи на територията на областта. Дадени са указания за 

на палене на огън и пушене от служителите при извършване на 
необходимите ремонтни дейности. Проведени са тренировки по използване на щатните 
противопожарни средства от служителите. Разполагат с изправни транспортни средства в 
противопожарно направление. Готови са за кампанията. 

По т.2 думата бе дадена на инж. Мирослав Михайлов -  представител н
. Направили са пълен обход на далекопроводите и са правени текущи и 

нови ремонти на съоръженията. Под тях е почистено от сухи клони
растителност. Премахнати са незаконни постройки. Създадена е организация да се 
докладва за нарушения по техниката на безопасност лично на ръководителя на МЕР. При 
необходимост ще се извършват само неотложни ремонти с напълно обезопасени 

дените инструкции и правила са в духа на ЗБУТ. 

При въпрос на водещия за предпазване от мълнии, отговори г
Технически далекопроводите ВН са снабдени с „гръм въже“, а за НН има „гръм катодно 

На тях е извършена профилактика и хората са инструктирани.

бедствия  проведено 
във връзка с жътвената кампания 

уменска област проф. Желев беше 
областния съвет за намаляване  на риска при бедствия  проведено 
ч. в заседателната зала на областната управа. 

Темата на заседанието беше „Предприетите превантивни мерки по Наредба 8121з-
968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за противопожарна безопасност при 
извършване на дейности в земеделските земи и настъпилия етап на „восъчна зрялост“ на 

н Петко Шаренков – зам. областен 

Неделчев от областна управа, който обясни на 
присъстващите за хода на подготовката на заседанието. Изпратени са предварително 

подготовката на жътвената кампания и 
Той предложи да се добави нова точка в предварително 

областната дирекция „Земеделие“. 

ачалник отдел „Експлоатация, мрежи и 
. Направена е техническа 

проверка на всички далекопроводи на територията на областта. Дадени са указания за 
на палене на огън и пушене от служителите при извършване на 

необходимите ремонтни дейности. Проведени са тренировки по използване на щатните 
противопожарни средства от служителите. Разполагат с изправни транспортни средства в 

представител на  ЕСО ЕАД  
. Направили са пълен обход на далекопроводите и са правени текущи и пла- 

нови ремонти на съоръженията. Под тях е почистено от сухи клони, храсти и 
растителност. Премахнати са незаконни постройки. Създадена е организация да се 
докладва за нарушения по техниката на безопасност лично на ръководителя на МЕР. При 
необходимост ще се извършват само неотложни ремонти с напълно обезопасени 

дените инструкции и правила са в духа на ЗБУТ. Готови са за 

, отговори г-н Митко Стойчев. 
Технически далекопроводите ВН са снабдени с „гръм въже“, а за НН има „гръм катодно 

На тях е извършена профилактика и хората са инструктирани. 



По т.3 докладчик бе представител на ОПУ инж.Димитрина Стефанова. Тя цитира в 
таблица за декарите почистени участъци от храсти, дървета и растителност около 
различните класове пътища. Целта е да има по-голяма видимост по пътищата и видимост 
на пътните знаци. Същевременно се чисти и от битови отпадъци край пътищата. Готови са 
за кампанията. 

От името на РИОСВ инж. Русев напомни, че ведомството е извършило превантивна 
работа с кметове на населени места и земеделски производители относно противопожарни 
мерки относно запазване на околната среда. Започват проверки по изпълнението им. 

Г-н Шаренков помоли РИОСВ да го информира писмено  за хода на проверките. 
По т.4 инж. Деян Йорданов  представител на ЖП секция – Шумен каза, че са 

извършени основни  неща във връзка с нормите на противопожарната безопасност (проверки за 
течове на масла и горива, ремонти на ж.п.съоръжения минаващи през или покрай житни посеви, 
чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и 
баластовата призма и банкета). Почистени са отводнителните канавки и няма предпоставки за 
пожари. Търсят съдействие от различни институции.  Готови са за кампанията. 

По т.5 говори инж. Тодор Тодоров – представител на СИЕР - Вълчи дол. Почистени 
са от треви и суха растителност газстанциите и трасетата на газопроводите. Автомобилите 
им са противопожарно обезопасени. Ако трябва да влизат по спешност в блоковете с 
посеви, ще уведомяват ПБЗН /имат преки телефони/. Непрекъснато се правят проверки за 
изтичане на газ. Дават се 24 часови дежурства и 24 часова охрана. Всичко е изправно и са 
готови за кампанията. 

По т.6 започнаха изказванията на представителите на общините. Г-н Красимир 
Косев от община Шумен каза, че са издадени навреме съответните заповеди на кметовете 
и кметските наместници. На последните е вменено в дълг да инструктират всички 
участници в жътвената кампания, както и пастирите. В общината има създаден план за 
действие на доброволното формирование за действие по групи. Засега няма нарушения и 
предпоставки за нарушения.  

Г- Недеков представител на община Смядово също говори по тези въпроси, че 
всичко е извършено предварително. Предупредени са и  26 големи земеделски 
производители. Готово е за  действие и доброволното формирование. Списъкът на щаба за 
бедствия е актуализиран. Изпраща се информация до ПБЗН и има постоянна връзка с тях.  

Представителят на община Върбица г-н Мехмедов запозна присъстващите за 
взетите мерки /заповед на кмета, инструктажи на пастири и производители, готовност на 
формированието/. Готови са за кампанията. 

Г-жа Ани Маринова от община Нови пазар също информира за взетите мерки. 
Заповедта на кмета е доведена до знанието на всички, които имат отношение към 
кампанията. На няколко места в града са поставени информационни табла, напомнящи за 
предстоящата кампания и евентуалните  рискове от пожари при действията на хората. 
Готови са за кампанията. 

Зам. кмета на община Каспичан г-н Минчев съобщи, че има заповед на кмета, 
извършени инструктажи и е обърнато внимание на родителите на малки деца да ги пазят  
от игра с открит огън. Докладчикът обърна внимание, че предстои сезон на дъждове и 
наводнения и в тази връзка, напоителни системи  да се погрижат за почистването на 
канали и съоръжения за напояване. Готови са за кампанията. 

Зам. кмета на община Н. Козлево г-н Иванов заяви за готовността на доброволното 
формирование; за направените прегледи на автомобилната и обработващата техника за 
жътвата; за почистеното от дървета и храсти речно корито и разораните ивици покрай 
нивите. Готови са за кампанията. 

Зам. кмета на община Каолиново г-н Белгин Мюмюнов докладва за готовността на 
общината за предстоящата кампания. Сподели за проблем със спирачките на 



противопожарния им автомобил, но скоро ще бъде готов. Готови са за началото на 
кампанията. 

По т.7 думата бе дадена на гл. инсп. Красимир Иванов от областна дирекция 
„Земеделие“. Докладчикът заяви, че има само един колега с когото проверяват 
изправността на всички регистрирани селскостопански машини на територията на 
областта. Цитира висок процент на проверената техника. Освен това се инструктират 
собствениците и водачите  за правилната  експлоатация (изолацията на кабелите, клемите 
на акумулаторите, светлините, течове на ГСМ, трансмисиите, ремъците, 
пожарогасителите, акумулаторите и др.). Държи се за жълта мигаща светлина и 
триъгълници. 

Комисар Иванов от ПБЗН похвали участниците за взетите мерки, но сподели за 
скорошен пожар с изгорен блок с пшеница и комбайн. Практиката е показала, че 
собственици в почивните дни вкарват в нивите непроверена техника. Затова служителите 
на ПБЗН ще проверяват техниката на място на нивите и ще налагат санкции на 
недобросъвестните отговорни лица. 

Г-н Неделчев даде предложение за проекторешение. През следващата година на 
съвещанието да се поканят и арендатори и собственици на земи, да се чуе и тяхното 
мнение, и да споделят опит в това отношение. 

Г-н Шаренков напомни на кметовете на общини да изготвят заповеди за забрана на 
къпането в необезопасените водоеми. Той предложи за гласуване две проекторешения: 

1. Ежеседмично директорът на РД на ПБЗН – Шумен и директорът на ОД 
„Земеделие“ да докладват писмено на областния управител за хода на кампанията и за 
възникнали проблеми. 

2. На следващото подобно съвещание да бъдат поканени и представители на 
арендаторите. 

Проекторешенията бяха приети единодушно и г-н Шаренков закри заседанието. 
 

 
Изготвил: ( П )    (съгл. ЗЗЛД)                     Председател: ( П )    (съгл. ЗЗЛД) 
 
Добрин Чобанов                                           Петко Шаренков 
Изпълнител в Дирекция АПОФУС                        Зам. областен управител 
 

 


