
ПРОТОКОЛ 

от 

съвместно заседание 

на Областния съвет по сигурност – Монтана и  

Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и 

за взаимодействие с Националния щаб на територията на област Монтана   

  

 

 

Днес, 12.04.2016 г. в сградата на Областна администрация Монтана се 

проведе съвместно заседание на Областния съвет по сигурност – Монтана и 

Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за 

взаимодействие с Националния щаб на територията на област Монтана при следния 

дневен ред:   

1. Разглеждане на Плана за противодействие на тероризма в област Монтана; 

2. Други. 

На заседанието присъстваха: 

1. Ивайло Петров – областен управител на област Монтана; 

2. Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана; 

3. Петър Петров - заместник областен управител на област Монтана; 

4. Даниела Миронова – директор на дирекция АПОФУС в ОА Монтана; 

5. Стойна Георгиева – главен инспектор в ОО „АА” Монтана; 

6. Венцислав Райков – директор на РД „ПБЗН” Монтана; 

7. Илиян Кънчев – началник на ЗЖУ Монтана; 

8. Володя Вълов – директор на ОПУ Монтана; 

9. Генади Горанов – началник сектор „ЦПК” към РД „ПБЗН” Монтана; 

10. Людмил Антов – началник отдел „ЗЖ” към ОДБХ Монтана; 

11. Детелин Иванов – служител ОМП и сигурност във „ВиК” ООД Монтана; 

12. Даниел Ханджйски – отговорник по сигурността в „ЕСО” ЕАД, МЕР Монтана; 

13. Красимир Георгиев – ръководител МЕР Монтана към „ЕСО” ЕАД; 

14. Мая Ройдева – директор на ОС на БЧК Монтана; 

15. Серьожа Ценков – директор ЦСНМП Монтана; 

16. Сашка Ранделова – началник РЦ 112 Монтана; 

17. Деница Славкова – директор на РИОСВ Монтана; 

18. Емил Данов – директор дирекция „ПД” в РИОСВ Монтана; 

19. Елена Борисова – директор на РЗИ Монтана; 

20. Станимир Тодоров – началник на ПГУ Чипровци; 

21. Игор Репкин – ръководител звено ХТР Монтана към „НС” ЕАД клон Мизия; 

22. Виолета Гергова – директор на ОД „Земеделие” Монтана; 

23. Силвия Симеонова – главен експерт в ОД „Земеделие” Монтана; 

24. Герго Гергов – директор на ОДБХ Монтана; 

25. Трайка Трайкова – началник на РИО Монтана; 

26. Галя Александрова – прокурор в ОП Монтана; 

27. Леночка Ангелова – директор на ХМО Монтана; 

28. Димитър Петров – директор на Д „ИТ” Монтана; 

29. Калин Костов – мениджър СЦ 13 Монтана към „Овергаз мрежи” АД; 

30. Симеон Цеков – началник щаб на военно формирование 54990; 

31. Илиян Илиев – за началник на Военно окръжие Монтана; 



32. Езекия Езекиев – директор на ТД „НС” Монтана; 

33. Денис Хилмиев – началник отдел „ОП” към ОД на МВР Монтана 

 

Г-н Ивайло Петров откри заседанието, като изказа мнение, че предвид 

създадената в страната обстановка, темата за противодействие на тероризма е 

изключително актуална и важна. 

Той поясни, че с Решение № 1/05.01.2016 г. на Министерски съвет е приет 

Национален план за противодействие на тероризма. 

Съгласно т. 2 от Решението в срок от два месеца след влизането му в сила 

следва да се изготвят общински планове и областен план за противодействие на 

тероризма.  

Г-н Петров уведоми присъстващите за предприетите от страна на Областна 

администрация Монтана действия по изготвяне на областен план. 

Проведена е работна среща с кметове на общини и служители от общинските 

администрации, представители на РД на ПБЗН – Монтана, ОД на МВР – Монтана и ТД 

„Национална сигурност” – Монтана, на която присъстващите са запознати с 

решението на Министерски съвет и със задължението за изготвяне и съгласуване на 

областен и общински планове. 

Представителите на общините са уведомени, че общинските планове следва 

да се приемат в двумесечен срок от влизане в сила на Решение № 1 от общинските 

съвети и не трябва да съдържат класифицирана информация. 

Изготвен е макет за съдържанието на общинския план за противодействие на 

тероризма, съответстващ на Националния план, като същият е предоставен на 

общините. 

За изготвяне на областния план е изискана информация от РД на ПБЗН – 

Монтана за потенциално опасни обекти на територията на областта (обекти, 

съхраняващи промишлени отровни вещества, обекти с източници на йонизиращи 

лъчения, обекти за съхраняване на пестициди). 

 Освен това от териториалните структури на органите на изпълнителна власт е 

събрана информация за отговорностите им, свързани с противодействие на 

терористична дейност и овладяване на последствия от терористичен акт, 

произтичащи от нормативни, планови и др. документи и мерките за сигурност и 

действията им за реагиране при различните степени на готовност.  

Г-н Петров представи информация, че в двумесечния срок от влизане в сила 

на Решение № 1 всички общини в област Монтана са изготвили своите планове за 

действие при терористична дейност. 

Плановете на 8 от общините (Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, 

Вършец, Георги Дамяново, Чипровци и Якимово) са приети с решение на съответния 

общински съвет. 

Три от общините (Лом, Медковец и Монтана) имат изготвени в срока планове, 

които са представени в Областна администрация Монтана, но са приети от 

общинските съвети на заседания след двумесечния срок.   

Областният план за противодействие на тероризма е съгласуван от 

директорите на ОД на МВР – Монтана и РД на ПБЗН – Монтана и е утвърден от 

Областния управител на област Монтана със Заповед № РД-20-8/07.03.2016 г. 

 Областният план е явен с изключение на едно приложение за количествата 

съхраняващи се и използвани промишлени отрови в обекти на територията на 

областта. 



 Г-жа Даниела Миронова запозна присъстващите по-подробно със 

съдържанието на областния план по точките включени в него: 

1. Основания за разработване и цел; 

2. Обхват – изброени са териториалните органи, имащи задачи по 

противодействие на терористична дейност и са описани конкретните 

отговорности за всеки от тях; 

3. Възможни сценарии за осъществяване на терористични актове – описани са 6 

най – често срещани сценарии; 

4. Нива на терористична заплаха – описани са критериите за обявяването на 

трите нива на заплаха (ниско, високо и много високо); 

5. Степени на готовност – има четири степени на готовност (зелена, жълта, 

оранжева и червена), като в плана са описани мерките за сигурност и 

действията за реакция на областния управител, кметовете на общини и 

териториалните структури при всяка една от тях; 

6. Ръководство и управление на дейностите за пресичане на терористична 

дейност – на местно ниво управлението на силите и средствата се 

осъществява от областния и общинските щабове за изпълнение на плановете 

за защита при бедствия; 

7. Оповестяване, информиране и привеждане в по-висока степен на готовност; 

8. Разследване; 

9. Комуникация с обществото; 

10. Поддържане на плана в актуално състояние; 

11. Усвояване на плана; 

12. Въвеждане на плана в действие; 

13. Връзка с други планове. 

 

След запознаване и обсъждане на основните моменти в Плана, присъстващите 

взеха решение, на всички териториални структури, имащи задължения и 

отговорности по него същите да им бъдат изпратени за сведение и изпълнение 

при необходимост. 

С това дневния ред се изчерпа и г-н Петров закри заседанието. 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ     (П)       

Областен управител на област Монтана  

  

 

Протоколчик:               

Даниела Миронова     (П) 

Директор на дирекция АПОФУС  

в ОА Монтана  

12.04.2016 г. 


