
 
 

 

П Р О Т О К О Л 

от проведено редовно закрито заседание на Областния съвет по сигурност 

 

Днес 30.11.2010 г. в изпълнение на Постановление №352 на Министерския 

съвет от 19.09.1997 год., Постановление №258 на Министерския съвет от 02.12.2005 год., 

указания на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и 

мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет, относно организиране 

на отбранително-мобилизационната подготовка през 2010 г. и годишния план за работа 

на областна администрация –  Монтана по отбранително-мобилизационната подготовка 

през 2010 г. от 10.00 до 13.00 часа в голяма заседателна зала на Областната 

администрация се проведе редовно заседание на Областния съвет по сигурност (ОСС). 

Цели на заседанието: 

              1.Да се повишат теоритичните знания, практическите умения,  подготовката и 

готовността на длъжностните лица от състава на Областния съвет по сигурност  за 

действия при терористичен акт.  

              2. Да се съгласуват функциите и дейностите на длъжностните лица от състава на 

Областния съвет по сигурност  при изпълнение и въвеждане в действие на областните 

планове  за защита при бедствия в частта „Дейност при възникване на промишлени 

аварии с отделяне на токсични вещества”, организиране и  провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи за защита на населението и 

инфраструктурата. 

             Съгласно списъчния състав на ОСС  в заседанието взеха участие: 

-  г-н Ивайло Петров, председател на ОСС и областен управител на област 

Монтана; 

-  г-н Ивайло Алексиев, зам.председател на ОСС и зам.областен управител; 

-  г-н Стилиян Стоянов, секретар на ОСС и главен специалист  ОМП в дирекция 

АПОФУС; 

- директорите на дирекции в областна администрация; 

- ръководители на териториални структури на изпълнителната власт; 

 От общо 25 членове по списък, на заседанието присъстваха 22.  Отсъстваха - 3            

по уважителни причини.  

               Заседанието беше  официално открито от председателя на ОСС г-н Ивайло 

Петров.                                                                                                                                                     

             Същото премина при следния дневен ред: 

1.Брифинг на тема: Съвременния тероризъм, видове,  форми на проявление и 

противодействие – лектор Преслав Стоянов, инспектор от териториално звено “БОП” – 

Монтана към Главна дирекция “БОП” – МВР – София.                          10.10 – 10.30 ч.  

2. Брифинг на тема:  Възможни аварии и инциденти на територията на област 

Монтана, свързани с отделяне на токсични вещества, роля и място на ОСС по 

организиране  защитата на населението  и провеждане на локализационни, спасителни и 

ликвидационни мероприятия – лектор инж. Розко Петров – инспектор от Областно 

управление “Гражданска защита” - Монтана.                                      10.30 – 10.50 ч. 

 

 



 

              3. Провеждане на щабна тренировка на тема:   Дейност на Областния съвет по 

сигурност – Монтана при извършване на терористичен акт във фирма на територията на 

гр. Монтана, съпроводен с химическо заразяване и отделяне на токсични вещества.                                                                                

                                                                                                         10.50 – 12.50 ч. 

Цели на щабната тренировка: 

             1.Да се провери реалността  за изпълнение и въвеждане в действие на 

областните планове  за защита при бедствия в частта „Дейност при възникване на 

промишлени аварии с отделяне на токсични вещества” и  за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи /СНАВР/ вследствие на извършен 

терористичен акт. 

             2.Да се повиши подготовката и готовността на длъжностните лица от състава на 

Областния съвет по сигурност  за действия при терористичен акт съпроводен с отделяне 

на токсични вещества. 

             3.Да се организира взаимодействието между силите от Единната спасителна 

система. 

             4.Да се създаде единен модел за поведение и действие на органите за 

управление, силите и населението в областта, общините и обектите  при възникване на  

инциденти с отделяне на токсични вещества. 

          Щабната тренировка започна с прочитане на учебно задание, с което се създаде 

обстановка  за  подготовка за извършване на терористичен акт на територията на гр. 

Монтана, чрез взривяване на хладилна инсталация във фирма и предизвикване на крупна 

химическа авария с отделяне на амоняк. 

         Служител от  Областно управление “Гражданска защита” запозна присъстващите 

с прогнозните резултати за евентуално химическо заразяване с отделяне на токсични 

вещества. 

Под ръководството на Председателя на ОСС членовете на съвета и 

ръководителите на териториални структури оцениха създалата се обстановка и направиха 

свойте доклади-предложения, необходими за вземане на решение. 

Председателят на ОСС обяви мероприятията за незабавно провеждане и издаде 

своя заповед за изпълнение.  

Тренировката продължи с обявяване на следваща обстановка по задание № 2 – 

извършване на терористичен акт и провеждане на мероприятия за спасявяне на  

населението, икономиката и инфраструктурата. 

             Изготвиха се документи, съгласно утвърдения план.  
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             Направиха се предложения за  работата на ОСС през календарната 2011 г. за 

изпълнение на дейностите по организация,  подготовка и ръководство на областта по 

привеждането й за работа  във военно време и защита на населението и икономиката при 

бедствия. 

              След проведено гласуване   

                                     Областния съвет по сигурност 

                                              РЕШИ: 

           1.Да продължи взаимодействието и координацията с органите на местно 

самоуправление, териториалните структури и юридическите лица за поддържане на 

постоянна готовност при привеждане  на областта за работа във военно време и защита 

на населението и икономиката при бедствия.                                      Срок - Постоянен  



 

                                                                                               

2.Да се оптимизират дейностите и задачите по отбранително-мобилизационната 

подготовка в областна администрация, териториалните структури, общините, дружествата 

и организациите на територията на областта за изпълнение на Постановления на 

Министерския съвет № 351/19.09.1997 г. за приемане на Наредба за организацията и 

поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната 

администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време, № 352/19.09.1997 

г. за приемане на Правилник за състава и функциите на съветите за отбрана в областите 

и общините, № 258/02.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-

мобилизационна подготовка на органите на изпълнителната власт и юридическите лица с 

военновременни задачи и защита на населението при бедствия.     

                                                                                  Срок – януари 2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         3.Да се организира ефективно денонощно дежурство за осигуряване на надеждно 

оповестяване на органите за управление, при привеждане на областта в по-високо 

състояние и степени на готовност, съгласно  Постановление № 212 на Министерския съвет 

от 1993 г.                                                                                Срок – Постоянен 

        4. Териториалните и местни органи на изпълнителната власт и юридическите лица 

да създадат необходимата организация за актуализиране и поддържане в готовност за 

изпълнение на плановете за защита на населението и инфраструктурата при бедствия, 

плановете за противодействие на тероризма и  осигурят необходимите човешки ресурси и 

техника за работа във военно време, съгласно Наредбата за отсрочването от повикване 

във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, приета с 

Постановление № 150 на Министерския съвет от 2001г., изменена и допълнена с 

Постановление № 68 на Министерския съвет от 2003 г.,  в съответствие с 

военновременните задачи.                                                    Срок – февруари 2011 г.   

                                                                          

       Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от Зам. председателя 

на Областния съвет по сигурност  г-н Ивайло Алексиев. 

       Настоящият протокол се състави в 1(един) екземпляр. 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ   (п)                                                  инж. Стилиян Стоянов (п)                                                   

Председател на ОСС и                                                   Секретар на ОСС и Главен 

Областен управител на област Монтана                         специалист ОМП в дирекция                           

АПОФУС                                    


