
П Р О Т О К О Л 

от проведено редовно заседание на Областния съвет по сигурност (ОСС)- 

Монтана 

             Днес 05.01.2012 г., четвъртък, във връзка с приемане на Плана за действие при 

временна закрила в област Монтана при възникване на риск от кризисна ситуация, вследствие 

масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила на територията на Република 

България и създаване на организация за координация и взаимодействието между Областна 

администрация – Монтана, териториалните структури на министерства и ведомства и местните 

органи на изпълнителната власт, от 10.00 часа в голямата заседателна зала на 

Областна администрация - Монтана се проведе редовно заседание на Областния 

съвет по сигурност – Монтана с участието на кметовете на общините – Бойчиновци, 

Чипровци и Георги Дамяново. 

От общо 25 членове на съвета и 3-ма поканени кметове на общини в 

заседанието взеха участие 20 души.   

Не присъстваха 8, от които по уважителни причини – 6 и по неизяснени 

обстоятелства за невъзможност за явяване – 2  

Заседанието официално беше открито от зам. председателя на ОСС – 

Монтана и заместник областен управител на област Монтана г-н Людмил Сандов. 

Същото премина при следния дневен ред: 

            1. Презентация на тема: „Готовност на страната за реагиране при масово 

навлизане на чужди граждани, търсещи временна закрила на територията на Р 

България” 

            Докладва - инж. Стилиян Стоянов, секретар на ОСС – Монтана и главен специалист 

ОМП в Дирекция АПОФУС. 

2. Запознаване със съдържанието на Плана за действие при временна 

закрила в област Монтана и участие на съответните териториални структури и 

местни органи на изпълнителната власт в изпълнението на различните видове 

дейности. 

            Докладва - инж. Стилиян Стоянов, секретар на ОСС – Монтана и главен специалист 

ОМП в Дирекция АПОФУС. 

3. Проведени мероприятия и готовност на териториалните структури и 

общините - Бойчиновци, Чипровци и Георги Дамяново за изпълнение на Областния 

план за предоставяне на временна закрила при масово навлизане на чужденци. 

            Докладват – ръководители на териториални структури и кметовете на 

съответните общини. 

            4. Предложения, обсъждане и приемане на решения. 

            Докладват – участниците в заседанието. 

            След приключване на дискусиите по т. 1 и т. 2 от дневния ред бяха 

изслушани ръководители на териториални структури на министерства и ведомства и 

кмета на община Чипровци, за проведените мероприятия към настоящия момент и 

готовността им за изпълнение на съответните дейности, съгласно плана. 

            Заместник председателят на ОСС – Монтана предложи на заседанието проект 

на решения. 



            След приключване на гласуването им, Областния съвет по сигурност 

- Монтана 

РЕШИ: 

Приема предложените проекторешения да станат решения за изпълнение, 

както следва: 

1. ОД на МВР - Монтана, ТД „НС” – Монтана и ГПУ–Чипровци към РД 

„Гранична полиция” – Драгоман да анализират и оценяват риска от бежански 

процеси на територията на област Монтана.                                  Срок – Постоянен 

2. Ръководителите на териториалните структури разработили свои планове 

за действие при временна закрила на територията на област Монтана да организират 

и проведат мероприятия за изпълнение на плана, осигурят необходимите ресурси и 

модулни екипи за развръщане и изграждане на ППП в общините Чипровци и Георги 

Дамяново и ВПЦ – с. Охрид, община Бойчиновци в касаещия ги обем.                                                

                                                                      Срок – До 31.03.2012 г. 

3. Кметовете на общините Бойчиновци, Чипровци и Георги Дамяново да 

организират изготвянето и съгласуване с Областния управител на област Монтана на 

планове за действие при временна закрила на територията на съответната община 

за развръщане и изграждане на ВПЦ и ППП и приемане и настаняване на бежанци, 

търсещи временна закрила.                                                 Срок - До 31.03.2012 г. 

4. Кметовете на общините Бойчиновци, Чипровци и Георги Дамяново със 

съдействието на ОД на МВР – Монтана, ГПУ–Чипровци към РД „Гранична полиция” – 

Драгоман, РЗИ - Монтана,  ТД „НС” – Монтана, РД „Социално подпомагане” - Монтана 

и БЧК – област Монтана да уточнят и организират предварителната подготовка за 

работа на екипите в ППП.                                                    Срок - До 30.04.2012 г. 

5. Кметовете на общините Чипровци и Георги Дамяново да проведат 

предварително проучване за лицензирани транспортни дружества извършващи 

превоз на хора с автобуси, в готовност за сключване на предварителни договори с 

тях за осигуряване извозването на бежанци от ППП до ВПЦ – с. Охрид, община 

Бойчиновци.                                                                        Срок - До 30.04.2012 г. 

6. Ръководителите на териториални структури, осигуряващи длъжностни 

лица (специалисти) и техника за ВПЦ, съгласно Приложение № 9 от плана, да 

определят същите в готовност да информират Областния управител на област 

Монтана за отдаването им в заповед. 

                                                                       Срок - До 30.03.2012 г. 

7. Областна администрация – Монтана да организира сключването на 

договори с: 

- „В и К” – ООД – Монтана за осигуряване на питейна вода за нуждите на 

ВПЦ;  

- Обособено регионално звено към „ЧЕЗ Разпределение България” АД – 

София с офис гр. Враца за осигуряване на ел. захранването на ВПЦ;  

- „VIVACOM” – офис Монтана за осигуряване на комуникационно - 

информационни връзки с ВПЦ; 

- Областна пощенска служба – Монтана на „Български пощи” ЕАД за 

осигуряване на пощенски услуги на ВПЦ; 



- МБАЛ „Д-р С. Илиев” АД – Монтана за осигуряване на специализирана 

медицинска помощ и болнично лечение; 

- Лицензирани фирми (дружества) за осигуряване на храна (кетъринг), 

питейна вода и комунално - битови услуги. 

                                                                       Срок - До 30.05.2012 г. 

Настоящите решения да се изпратят до членовете на ОСС – Монтана и 

кметовете на общините Бойчиновци, Чипровци и Георги Дамяново, област Монтана. 

            Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от заместник 

председателя на Областния съвет по сигурност г-н Людмил Сандов. 

            Настоящият протокол се състави в 1(един) екземпляр. 

  

 

ЛЮДМИЛ САНДОВ (п) 

Заместник председател на ОСС - Монтана 

 

инж. СТИЛИЯН СТОЯНОВ  (п) 

Секретар на ОСС - Монтана 

05.01.2012 г. 

 

 

 


