
 

 

 

 

До 

 

      Г-н Цветан Цветанов 

       

      Заместник министър-председател и 

председател на Консултативния съвет 

за подпомагане на Министерския съвет  

при формиране на държавната политика в 

областта на защитата при бедствия 

 

 

    Копие: Г-н Николай Николов 

    

      Директор на  

      главна дирекция „Пожарна безопасност 

      и защита на населението” 

      Министерство на вътрешните работи  

       

 

 

 

Относно:  заседание на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския 

съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при 

бедствия, 17 декември 2012 г. 

 

 

 Уважаеми господин заместник министър-председател, 

  

Във връзка с предвидения за обсъждане на заседанието на Консултативния 

съвет проект на Правила за устройството и работата на Научно-експертната 

група към Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при 

формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия, БТПП 

има следните бележки: 

 

 В съответствие с чл. 6, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на 

консултативния съвет за подпомагане на МС при формиране на държавната 

политика в областта на защитата при бедствия, в проекта на Правила да бъдат 

направени следните изменения: 

 

- в чл. 3, ал. 2 да се добави второ изречение, както следва: „Всеки от 

членовете на Консултативния съвет може да предложи свои представители 

като членове на научно-експертната група”. 



 

 - Ал. 2 на чл. 5 да бъде допълнена по следния начин: „Работните групи 

включват научни работници, специалисти и експерти в съответните 

направления, предложени на съпредседателите от членовете на 

Консултативния съвет.”  

 

 В проекта на Правила да бъдат добавени нови чл.10 и чл.11 със следното 

съдържание: 

 

„Чл. 10. Всички разработени и приети от Научно-експертната група и от 

Работните групи документи, становища и предложения се представят за 

обсъждане от Консултативния съвет.”  
 

Чл. 11. Настоящите Правила се приемат на основание чл. 6, ал. 3 от 

Правилника за устройството и дейността на Консултативния съвет за 

подпомагане на Министерския съвет  при формиране на държавната политика 

в областта на защита при бедствия.”  

 

 

 

 

 

 

 

     С уважение, 

     

 Цветан Симеонов 

 председател на УС на БТПП 

 

 

     

         
 

 

 


