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П Р О Т О К О Л 

№ 4 

 

Днес 01.11.2022 г. от 10:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание 

на ПК “Обществен ред и сигурност”. 

 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Рюян Ризов - председател на ПК “Обществен ред и сигурност”; 

  Николай Георгиев;  

Руслан Влаев.    

 

На заседанието присъстваха още: Жоро Георгиев – началник отдел 

„Дейности по защита на населението“ при дирекция „Управление на 

сигурността и контрол на обществения ред“.  

  

 

Председателят на ПК “Обществен ред и сигурност” предложи 

заседанието да протече при следният  

  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД 22020644ВН/23.09.2022г., относно приемане на План за 

защита на населението при бедствия на община Варна. 

2. Разни.   

 

  Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

 Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД 

22020644ВН/23.09.2022г., относно приемане на План за защита на 

населението при бедствия на община Варна. 

 

 Жоро Георгиев – началник отдел „Дейности по защита на 

населението“, представи на членовете на Комисията План за защита на 

населението при бедствия на община Варна /приложен към Протокола/. 

 

 Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект 

за решение: 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 11 от Закон за защита 

при бедствия и по предложение на кмета на община Варна с рег. № 

РД22020644ВН/23.09.2022 г., Общински съвет - Варна приема План за 

защита на населението при бедствия, съгласно приложение към настоящото 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за -3; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 

  
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 
 

Край на заседанието: 10:10 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „ОРС”:                                   ПРОТОКОЛИРАЛ:    

   

 

_____________________                                         ________________________ 

     /Рюян РИЗОВ/                                                     /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 


