
ПРОТОКОЛ 

 

От заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за 

защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб на 

територията на област Монтана за участие в международно учение „Защита 

при наводнение” по проект EU MODEX 2015-2016 LOT-2 

 

 

 

Днес 10.03.2016 г. в 20,00 часа областният управител на област Монтана и 

председател на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с Националния щаб на територията на област Монтана 

г-н Ивайло Петров свика заседание на Щаба  във връзка с участието в 

международно учение „Защита при наводнение” 

 

На заседанието присъстваха: 

1. Ивайло Петров – областен управител на област Монтана; 

2. Петър Петров – зам. Областен управител на област Монтана; 

3. Нина Петкова – зам. Областен управител на област Монтана; 

4. Даниела Миронова – директор на дирекция АПОФУС при областна 

администрация Монтана; 

5. Генади Горанов – началник сектор „Център за професионална квалификация” 

към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Монтана; 

6. Володя Марков – гл. специалист в дирекция АПОФУС при областна 

администрация Монтана; 

7. Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на 

населението” Монтана; 

8. Денис Хилмиев – н-к отдел „Охранителна полиция” към ОД на МВР Монтана; 

9. Д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция Монтана; 

10. Инж. Емил Данов – директор дирекция „Превантивна дейност” в РИОСВ 

Монтана; 

11. Инж. Игор Репкин – р-л звено ХТР Монтана на „Напоителни системи” ЕАД – 

клон Мизия; 

12. Инж. Тихомир Петков – н-к отдел ИРД на Областно пътно управление Монтана; 

13. Даниел Милков – инспектор ЗН при РДПБЗН-Враца; 

14. Леночка Ангелова – директор ХМО Монтана; 

15. Нистор Гергов – старши експерт към Басейнова дирекция Дунавски район 

Плевен; 

16. Инж.Мая Ройдева –директор на ОС на БЧК Монтана; 

17. Даниел Коларски – ръководител ОЦ Монтана  в „ЧЕЗ Разпределение” ЕАД; 

18. Детелин Иванов – експерт БЗ и ОМП, „В и К” ООД – Монтана; 

 

Заседанието се проведе с участието на представители на държавите от 

Европейския съюз – Германия, Литва, Латвия и Естония, подготвили и участващи в 

учението на ГД „ПБЗН“ МВР на тема „Защита при наводнения“ по проект EU MODEX 

2015-2016 LOT-2. 

Г-н Петров представи членовете на Областния щаб за бедствия даде и 

думата на г-н Даниел Милков – инспектор ЗН при РДПБЗН-Враца, който в качеството 

на секретар на Областния щаб за бедствия да запознае присъстващите със сценария 

на учението.  

Г- н Милков запозна членовете на щаба и присъстващите представители на 

държавите от Европейския съюз участващи в учението със сценария за учението по 

който се създава ситуация за нанесени щети в западната част на България 

вследствие на проливни дъждаве и повишеното топене на сняг. Най засегнати са 

района на гр. Монтана и близките населени места. 

При създадената ситуация за провеждане на учението са определени девет 

работни места. 

РАБОТНО МЯСТО 1 – Учебен полигон на Център за професионална 

квалификация на ГД „ПБЗН“ – Работническо селище; 

РАБОТНО МЯСТО 2 – Водовземна кула на язовир „Огоста“; 

РАБОТНА МЯСТО 2а – Дом за настаняване на стари хора; 

РАБОТНА МЯСТО 3 – Баластериерна /залят път/ на язовир „Огоста“; 



РАБОТНО МЯСТО 4 – Язовир „Долна вода“; 

РАБОТНО МЯСТО 5 – Помпена станция с. Долни цибър; 

РАБОТНО МЯСТО 6 – Река Огоста /Пречистване вода за болницата/; 

РАБОТНО МЯСТО 7 – Язовир „Огоста“ /Пречистване вода за с. Благово/; 

РАБОТНО МЯСТО 8 – Стената на язовир „Огоста“. 

 

Учението в област Монтана, което се провежда в периода 10-13 март,  

включва изпомпване на вода в два модула с голям капацитет с екипи от Германия, 

Литва, Латвия и Естония.  

При първия модул тренировъчните действия се провеждат  в района на язовир 

„Огоста”, град Монтана и помпената станция на „Напоителни системи” ЕАД край с. 

Долни Цибър, община Вълчедръм. 

Тренировките във втория модул е свързана с действия при прекъснато 

централно водоснабдяване в Монтана. В него е включена болницата в областния 

град, за която се осигурява вода от река Огоста, пречистена със специален модул от 

екип спасители от Унгария. Общо 70 участници участват в тренировъчните дейности  

в област Монтана, а ангажираните с подготовката са почти още толкова.  

В щабната тренировка са включени  представители на институциите, 

действащи реално при наводнение на територията на област Монтана: Областна 

администрация – Монтана, ОД на МВР, РДПБЗН, В и К, Басейнова дирекция – 

Плевен, Напоителни системи – клон Мизия, РЗИ, РИОСВ, БЧК и др. Учението по 

проект EU MODEX 2015-2016 на територията на област Монтана е едно от общо 11 –

те, които ще се проведат на територията на ЕС. 

Основната цел на  учението е да се отиграе координацията и комуникацията 

между местната власт и екипът за  гражданска защита на Европейската общност. 

 

Г-н Петров заяви, ча Европейската солидарност се простира в много области и 

когато в такива моменти на бедствие, когато има много бедстващи хора, чийто живот 

и имущество са застрашени, най- добре оценяваме европейската солидарност и 

помощ, която може да очакваме. 

Представителите на Европейските страни запознаха присъставщите с 

процесите по подгатавката на учението, силите и средствата които са предвидени за 

неговото провеждане и изводите от взаимодействието на международните екипи. 

Г- Петров закри заседанието, като пожела успшна работа на участниците в 

учението.  

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ      (П)      

Областен управител на област Монтана  

 

Протоколчик:               

Володя Марков     (П) 

Главен специалист в дирекция АПОФУС  

в ОА Монтана  

10.03.2016 г.  


