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Вчерашните взривове и настъпилата в последствие кризисна ситуация в
Челопечене за пореден път поставиха под въпрос готовността на
българските институции за справяне с извънредни ситуации. Забавените
действия на отговорните държавни органи вчера показаха, че
продължава негативната практика на поставянето на населението в
положение на липса на адекватна информация и бързи инструкции за
реакция. Очевидна е липсата на механизъм за оповестяване на
гражданите в случай на заплашваща живота и здравето непредвидена
криза. През целия вчерашен ден българското общество стана свидетел
не на организирани действия от страна на отговорните институции, а на
координационен хаос, който най-вече способства за лансирането на
най-различна спекулативна информация, довела до допълнително
объркване и паника сред жителите на засегнатите населени места.
Това, което българското общество видя е как длъжностните лица не
координираха действията си за овладяване на кризата, а се
надпреварваха кой пръв ще отиде на мястото на събитието, знаейки че
камерите на телевизиите ще бъдат там. Този опит за евтин ПР обаче в
никакъв случай не спомогна за по-добрата информираност на
населението. В крайна сметка се оказа, че “тишината”, идваща от
отговорните институции след взривовете се оказа не по-малко страшна
от самите експлозии.
Случилото се вчера повдига темата за необходимостта от съществуване
на Министерство на извънредните ситуации, при това със значителен
бюджет, след като представителите на ресорната институция и нейният
министър отново не действаха по най-акуратния и адекватен начин.
Вече няма съмнение, че приетият през 2006 г. закон, който раздели
управлението на кризи от управлението на бедствията е със сбъркана
логика. В него очевидно е не е предвиден механизъм за управление и
единна координация, който да синхронизира действията на всички
държавни институции в подобна ситуация. Законът предпоставя
дублиране, припокриване и - най-опасното - конфликт на правомощия.
Най-ярък пример за това вчера беше липсата през целия ден на
законово предвидения “ръководител на място”, който трябва да се
назначава от министъра на извънредните ситуации, и така не стана ясно
кой управлява процесите по овладяване на бедствието. Самата Емел
Етем призна на заседание на комисия вчера, че не е изпълнила
законовите разпореждания и не е назначила такъв ръководител. В
действителност необходимата фигура на "ръководител на място" бе
заместена от тричленка между Министерство на извънредните ситуации,

Министерство на отбрана и Генералния щаб. По този начин директно бе
взривена цялата "единна спасителна система" по закон. Обръщаме
внимание на факта, че единната спасителна система не се ръководи, а
по нея има дейности на координация, което допълнително дискредитира
единодействията на политическо ниво между съответните министри.
Това стана видно вчера, когато различните министри се чудеха кой,
какво и кога да направи. Резултатът беше, че действията на
представителите на държавата бяха координирани единствено по
отношение на безсмислените им медийни изяви, но не и на мястото на
инцидента.
Общият извод, който ние от Българска нова демокрация правим е, че с
настоящия неадекватен закон Министерството на извънредните
ситуации не е в състояние да овладява ситуациите, до координира
дейностите на другите министерства и да се справя с внезапно
възникнали ситуации. Налице е ялов закон и неработещо ресорно
министерство, което затвърди мнението, че тази институция служи найвече за усвояване на пари на данъкоплатците от познатите “обръчи от
фирми”. Нашето настояване в рамките на настоящия Парламент е да се
преразгледа ролята на Министерството на извънредните ситуации и да
се предприемат изменения в сегашния Закон за управление на кризи.
Това трябва да бъде извършено сега, а не за пореден път да действаме
след събитията. Ако това не бъде извършено, можем да сме сигурни, че
животът и здравето на българските граждани ще продължават да не са
защитени адекватно в случай на бедствия, аварии, кризи и терористични
атаки.

