
 

                                            П Р О Т О К О Л 
 

            Днес 16.11.2012 г., петък, в изпълнение на писмо рег. № ПО-9135/ 

25.10.2012г. на директора на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението” – МВР във  връзка с подготовката за проверка от оперативен екип на 

МААЕ за оценка на експлоатационната безопасност на 5-ти и 6-ти блок на „АЕЦ – 

КОЗЛОДУЙ” – „OSART 2012” в административната сграда на Областна администрация 

Монтана от 10.30 часа се проведе семинар с Областния щаб за изпълнение на Плана 

за защита при бедствия в област Монтана и за взаимодействие с Националния щаб, с 

цел  обучение за действие на щаба, съгласно Външния авариен план на „АЕЦ – 

Козлодуй”, като част от Националния план за защита  при бедствия. 

От официално поканените 23 длъжностни лица в обучението взеха участие 

21. 

По уважителни причини не присъстваха – 2. 

Семинара официално беше открит от г-н Ивайло Петров, Областен управител 

на област Монтана и председател на Областния щаб за изпълнение на Плана за 

защита при бедствия в област Монтана и за взаимодействие с Националния щаб. 

            Обучението започна с презентация  на тема: „Външен авариен план на АЕЦ – 

Козолодуй, задължения и отговорности на членовете на Областния щаб при 

въвеждане в изпълнение на Външния авариен план и ред за оповестяване на щаба 

при въвеждане в изпълнение на  Външния авариен план на АЕЦ – Козолодуй», 

представена от старши инспектор Генади Горанов, началник на група „ППД” в  

Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана, 

след което продължи с дискусии по съответните теми. 

Основно вниманието беше насочено към: 

- преразглеждане и извършване актуализация на Областния план за защита 

при бедствия и плановете на териториалните структури на министерствата и 

ведомствата и общините за защита при бедствия, в частта защита при радиационни 

аварии и трансграничен пренос на радиоактивни вещества. 

- предприемане на превантивни мерки от държавните органи и 

органите на местната изпълнителна власт за предотвратяване и/или 

намаляване на риска за населението и инфраструктурата при радиационна 

авария; 

           - правилно разпределение на задълженията на отговорните органи и 

длъжностни лица за изпълнение на предвидените мерки; 

           - точен разчет на средствата и ресурсите, необходими за изпълнение 

на дейностите по защита на населението; 

           - определяне начина за взаимодействие между съставните части на 

единната спасителна система и уточняване реда за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на 

единната спасителна система и населението при опасност или възникване на 

радиационна авария; 
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- необходимост от допълнително извършване на преглед за състоянието на 

пътищата от Републиканската и общинските пътни мрежи, които са определени за 

използване при извършване на евакуация на населението, попадащо в 30 км. 

аварийна зона  на „АЕЦ – Козлодуй” ЕАД; 

- за населението от всяка община има заделени таблетки „калиев йодит”, 

които са доставени и предадени в общините от Областно управление „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – Монтана за съхранение, като старите с 

изтекъл срок на годност са иззети. 

Областният управител на област Монтана постави задачи за изпълнение, 

имащи пряко отношение към плановете за защита, когато обстановката налага това. 

            След изчерпване на дневния ред, семинара беше закрит от г-н Ивайло Петров 

– Областен управител на област Монтана. 

 
Секретар на Областния щаб за  

изпълнение на Плана за защита  

при бедствия в област Монтана  

и за взаимодействие с Националния щаб 

Старши инспектор Генади Горанов    (п) 

                                                       

                                                                        Водещ протокола: 

                                                                        инж. Стилиян Стоянов   (п) 

                                                                        Главен специалист ОМП  

                                                                        в дирекция АПОФУС в Областна   

                                                                        администрация - Монтана 

                                                                        16.11.2012 г. 


