
 
 

П Р О Т О К О Л 

от проведено редовно заседание на Областния съвет по сигурност 

 

Днес 28.05.2010 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 13.30 

часа в голяма заседателна зала на областна администрация се проведе редовно 

заседание на Областния съвет по сигурност. 

Съгласно списъчния състав на съвета участие в работата на 

заседанието взеха : 

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

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

ОСС; 

-  г-н Стилиян Стоянов, главен специалист по ОМП в дирекция АПОФУС 

и секретар на ОСС; 

-  директорите на дирекции в областна администрация; 

- ръководители на териториални структури на изпълнителната власт; 

 От общо 25 членове на съвета, на заседанието присъстваха 20.  

Отсъстваха - 5 . От тях: 

- по уважителни причини -     5; 

След официалното откриване от председателя на ОСС г-н Ивайло 

Петров , заседанието премина при следния дневен ред: 

              1.Презентация на тема: “Актуални въпроси на подготовка на страната за 

отбрана и управление при извънредни ситуации” – представен от инж.Стилиян 

Стоянов – главен специалист по ОМП в дирекция АПОФУС и Секретар на ОСС .                                                                                                         

             2.Презентация на тема: “Защита на населението от област Монтана при 

бедствия” – представен от инж.Розко Петров – инспектор в Областно управление 

“Гражданска защита”-Монтана.  

              3.Дискусия по изнесените брифинги – ръководена от   г-н  Ивайло 

Петров – Областен управител на област Монтана.                                                    

              4.Обсъждане на предложения и вземане на решение за  работата на 

ОСС през календарната 2010 г. при изпълнение на основни дейности по 

организация и ръководство  подготовката на областта за отбрана, работа във 

военно време и защита на населението и икономиката при бедствия. 

              След приключване на дискусиите по презентираните теми секретарят 

на ОСС предложи за обсъждане на вниманието на участниците мероприятия за 

бъдещата дейност на ОСС и вземане на решение за изпълнение. 

 

 



 

След приключване на гласуването, Областния съвет по 

сигурност 

РЕШИ: 

           1.Поддържане на непрекъснато взаимодействие с органите на местно 

самоуправление, териториалните структури на изпълнителната власт  и 

юридическите лица с военновременни задачи за провеждане на ефективна   

дейност по подготовката на областта за отбрана, работа във военно време и 

защита на населението и икономиката при бедствия.            

                                                                                           Срок - Постоянен 

           2.Оптимизиране дейностите и задачите по отбранително-

мобилизационната подготовка в областна администрация, териториалните 

структури на  изпълнителната власт, общините, дружествата и организациите на 

територията на областта за подготовка за работа във военно време, съгласно 

Постановление №258 на Министерския съвет от 02 декември 2005 г. и защита на 

населението, икономиката и инфраструктурата при бедствия. 

                                                                                           Срок - Постоянен 

         3.Осигуряване на ефективно денонощно дежурство и поддържане в 

техническа изправност на комуникационно-информационните модули и 

съоръжения за оповестяване и управление, съгласно  Постановление № 212 на 

Министерския съвет от 1993 г. 

                                                                                            Срок - Постоянен 

         4 Актуализиране и поддържане в готовност за изпълнение на плановете за 

мобилизация, за привеждане в готовност за работа във военно време и 

военновременните планове на органите на изпълнителната власт и 

юридическите лица. 

                                                                                     Срок - до 15.06.2010г. 

        5 Осигуряване на военновременните планове с човешки ресурси и техника, 

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, 

указанията на Националната комисия по отсрочването и усвояването им по 

предназначение. 

                                                                                             Срок – Постоянен 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

Председателя на Областния съвет по сигурност г-н Ивайло Петров. 

Настоящият протокол се състави в 1(един) екземпляр. 

  

ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ  (п)                                          инж. СТИЛИЯН СТОЯНОВ  (п)                                           

Зам. председател на ОСС                                      Секретар на ОСС 

                                                                            28.05.2010 г. 

                                                               


