
                                                                            

                                               П Р О Т О К О Л 
 

  Днес 18.12.2012 г. (вторник), в изпълнение на годишния план на Областна 

администрация – Монтана за работа по отбранително-мобилизационна подготовка през 

2012 г. от 10.30 ч. в голяма заседателна зала на Областна администрация – Монтана се 

проведе редовно заседание на Областния съвет по сигурност (ОСС) – Монтана на тема – 

„Военновременно планиране и поддържане в готовност за използване на системата за 

управление за военно време”.  

           Съгласно състава на съвета в заседанието взеха участие 14 длъжностни лица - от 

областна администрация Монтана и административни ръководители на териториални 

структури на министерства и ведомства. 

           Същото беше официално открито и ръководено от областния управител на област 

Монтана и председател на ОСС – Монтана г-н  Ивайло Петров, при следния дневен ред: 

 1. Презентации с тематично съдържание - «Държавен военновременен план – 

основание за разработване, същност, принципи и цели, структура и тенденции за развитие 

на военновременното планиране» и «Актуални въпроси при военновременното планиране», 

представени от инж. Стилиян Стоянов – главен специалист ОМП в дирекция АПОФУС в 

Областна администрация – Монтана и секретар на ОСС. 

           2. Обсъждане на въпроси от присъстващите на заседанието, съгласно представените 

теми. 

           Областният управител на област Монтана насочи вниманието на участниците в 

заседанието към изпълнение на Постановление № 286 на МС от 18.10.2011 г. за възлагане 

на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на 

местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица - бюджетни 

организации и Постановление № 89 на МС от 02.05.2012 г. за приемане на държавен 

военновременен план и произтичащите от тях задължения за съответните ръководители на 

териториални структури на министерствата и ведомствата, областната администрация и 

общините, по време на цялостния процес на военновременното планиране. 

            По време на презентациите основно се акцентира на подготовката на област 

Монтана за работа в кризисни ситуации от военен характер и привеждането й от мирно към 

военно положение, на основните отбранителни способности (невоенен компонент) – 

управление, защита, осигуряване, поддържане, възстановяване и изграждане, 

последователността и сроковете за приключване на планирането от държавните органи, 

съответните административни единици на министерствата и ведомствата и органите на  

местната изпълнителна власт. 

            Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н Ивайло 

Петров – областен управител на област Монтана. 
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