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ОТНОСНО: Готовността на Община Пловдив
бедствия и аварии

за справяне с

ституциите за 
съвкупност от

Уважаеми г-н Кмете,
В последните дни погледите на всички българи ск насочени към 

последиците от бедствието, сполетяло села от общините Карлово, 
Калояново и Марица. Дали причината за бедствието е изцяло в 
природата, в неспособността и нежеланието на яц 
осигуряване на адекватни мерки за превенция или е 
двете, тепърва ще трябва да се изясни.

Засегнатите населени места са твърде близко до гр|ад Пловдив, за 
да си позволим да не обърнем внимание за това, дали Of щина Пловдив 
е готова да се справи с подобна криза и дали въобще разполага с 
необходимите ресурси, изразено в специализирана техни 
обучени екипи, каквито видяхме Община София да изпj) 
часове от нещастието.

fca и специално 
аща в първите

Във връзка с гореизложените факти, нашето пи|гане към Вас 
включва следните въпроси:

1. С какви и колко на брой единици специализи!
разполага Община Пловдив и какво е тяхнотр техническо 
състояние?

оана техника



2. С колко обучени човека за справяне с кризи, породени от 
бедствия и аварии, разполага Община Пловдив и на какъв 
период от време им се провеждат тренировки по евентуални 
сценарии за възможни бедствия и аварии?

3. Какви мерки за превенция е предприела Община Пловдив за 
рисковете от наводнения, с възможен причинител река 
Марица и/или от територията на съседните Общини Родопи и 
Марица?

4. Кога е проведено последното обучение на органите на 
изпълнителната власт и другите държавни органи?

5. Кога е проведено последното ежегодно обучение на 
населението за защита при бедствия и под каква форма?

6. Планът за защита при бедствия на Община Пловдив е приет 
на 5 декември 2019г., след тази дата предприети ли са стъпки 
за неговото актуализиране, изготвено на конкретен Анализ на 
рисковете?

Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде 
оповестен на следващото заседание на Общински съвет -  Пловдив.

07.09.2022 г. 
Пловдив

С уважение:
инж. Йордан Василев


