
                                             П Р О Т О К О Л 

 

              Днес 22.03.2013 г., петък, от 10.00 ч. в голяма заседателна зала на областна 

администрация – Монтана се проведе заседание на областния щаб за изпълнение на 

Плана за защита при бедствия в област Монтана и за взаимодействие с Националния 

щаб под формата на щабна тренировка, във връзка с провеждащото се от 22 до 25 

март 2013 г. на територията на гр. Монтана и община Бойчиновци, област Монтана, 

международно полево учение по Проект „Полеви учения за модули MODEX FALCK 2012/2013” 

по програмата за обучение на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, с 

участието на международни екипи за провеждане на спасителни операции и сили и средства от 

Единната спасителна система на област Монтана. 

             Целта на учението е да се тестват възможностите на европейските държави 

за международно реагиране и сътрудничество при ликвидирането на мащабни 

бедствия. 

     От 27 длъжностни лица по списък, включени в състава на областния щаб за 

изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана присъстваха 23, по 

уважителни причини отсъстваха – 4, което по регламент дава право на щаба да взема 

решения и да подпомага неговия председател (Областния управител на област 

Монтана) при управлението и използването на регионалните ресурси за овладяване 

на кризисните ситуации, вследствие на възникнали природни бедствия. 

Щабната тренировка беше официално открита от областния 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 г-н Ивайло 

Петров. 

Същата премина при следния дневен ред: 

              1. Запознаване на областния щаб със сценария на международното полево 

учение и реда за провеждане на тренировката – Генади Горанов, началник на група 

в ОУ „ПБЗН” – Монтана и секретар на Областния щаб.                                                                                            

    2. Дейност на Областния щаб по обстановка, съгласно сценария на учението 

към 10.15 ч. на 22.03.2013 г. – оценка на обстановката, определяне на мисията,  

мероприятията за незабавно провеждане и отдаване на предварителни 

разпореждания от Председателя на Областния щаб до членовете на щаба.                  

              3. Обявяване на Заповед на Председателя на Областния щаб за въвеждане в 

изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана в частта 

„Земетресение”.                                                                                      

              4. Дейност на Областния щаб по обстановка към 12.00 часа (оперативно 

време) на 22.03.2013 г. – изслушване на докладите-предложения на членовете на 

Областния щаб пред Председателя на щаба за определяне на концепцията за 

действие. 

              5. Обявяване на Заповед на председателя на областния щаб за изпълнение 

на плана за защита при бедствия в област Монтана за защита на населението в 

засегнатите райони от земетресението.  

              6. Дейност на Областния щаб по обстановка към 06.00 часа на 23.03.2013 г. 

(оперативно време) – изслушване на докладите-предложения на членовете на 

областния щаб пред Председателя на щаба за определяне на мисията и концепцията 

за действие. 
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              7. Работа на оперативна група към Областния щаб, съгласно сценарии и 

План за нарастване на обстановката. 

    При провеждане на тренировката, съгласно предварително разработения 

сценарии от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР 

и плана за нарастване на обстановката за действие на сили и средства от единната 

спасителна система в област Монтана и международни екипи за издирване и 

спасяване на население при разрушения в градска среда, вследствие на земетресение 

с последващо наводнение, областния щаб извърши последователно оценка на 

обстановката, определяне на мисията и концепцията за действие. 

             Председателят на щаба изслуша докладите-предложения на съответните 

длъжностни лица, въз основа на които издаде своите предварителни разпореждания и 

заповеди до ръководителите на структури, включени в състава на единната 

спасителна система в област Монтана и кметовете на общини от област Монтата за 

изпълнение. 

             След приключване на дневния ред тренировката беше официално закрита от 

областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров. 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ (п) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


