ПРОТОКОЛ
от
заседание на Областния съвет по сигурност – Монтана

Днес, 02.12.2016 г. в сградата на Областна администрация Монтана се
проведе заседание на Областния съвет по сигурност – Монтана при следния дневен
ред:
1. Обсъждане възможностите за организиране на обучение на Областния щаб
за

изпълнение

на

областния

план

за

защита

при

бедствия

и

за

взаимодействие с националния и с общинските щабове на територията на
област Монтана, свързано с усвояване на Плана за противодействие на
тероризма в област Монтана;
2. Други.
На заседанието присъстваха:
1. Ивайло Петров – областен управител на област Монтана;
2. Иван Тодоров – главен секретар на ОА Монтана;
3. Даниела Миронова – директор на дирекция АПОФУС в ОА Монтана;
4. Володя Марков – главен специалист в ОА Монтана;
5. Венцислав Райков – директор на РД „ПБЗН” Монтана;
6. Илиян Кънчев – началник на ЗЖУ Монтана;
7. Георги Крайнов – командир на военно формирование 54990;
8. Орлин Иванов – инспектор ОМП в ОД на МВР Монтана;
9. Венислав Славчев – началник сектор КИС в ОД на МВР Монтана;
10. Езекия Езекиев – директор на ТД „НС” Монтана;
11. Денис Хилмиев – началник отдел „ОП” към ОД на МВР Монтана
Г-н Ивайло Петров откри заседанието, като уведоми присъстващите, че за
усвояване на Плана за противодействие на тероризма, областният управител
организира събиране, тренировка и обучение.
Той предложи да бъде организирана тренировка на Областния щаб за
изпълнение на областния план за защита при бедствия, която да включва
оповестяване на членовете, време за явяването им на указаното място за работа,
докладване за готовността за работа в условията на терористичния акт и др.
Г-н Кънчев предложи да бъде изготвен сценарии за провеждане на такава
тренировка с примерна тема „Координация и взаимодействие между териториалните
структури на държавната власт за овладяване на извънредна ситуация, възникнала
вследствие на терористична дейност с извършен терористичен акт и с последвало
вземане на заложници на територията на област Монтана”.
Г-н Райков изказа мнение, че е необходимо да се свика заседание на Щаба,
на

което

всяка

от

териториалните

структури,

съобразно

нейният

план

за

противодействие на тероризма да информира за задачите, които има и действията
които може да предприема в такива ситуации.
Г-н Хилмиев допълни, че е необходимо да има и информация за наличната
техника и комуникации.
След направени обсъждания по предложенията присъстващите се обединиха
около мнението да бъда свикано заседание на Областния щаб за изпълнение на
областния план за защита при бедствия, на което да се набележи план за
провеждане на тренировката, да се уточнят комуникациите и други организационни
въпроси.
С това дневния ред се изчерпа и г-н Петров закри заседанието.
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