ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ - МОНТАНА
______________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
Днес 10.12.2013 г. (вторник), в изпълнение на годишния план на Областна
администрация – Монтана за работа по отбранително-мобилизационна подготовка през
2013 г. от 10.30 ч. в голяма заседателна зала на Областна администрация – Монтана се
проведе редовно заседание на Областния съвет по сигурност - Монтана.
В заседанието взеха участие общо 13 длъжностни лица, от които 4 от областна
администрация Монтана и 9 административни ръководители на териториални структури на
министерства и ведомства, членове на съвета.
Същото беше официално открито от г-н Анатолий Младенов - областен управител
на област Монтана и председател на ОСС – Монтана, което премина при следния дневен
ред:
1.

Презентация

на

тема:

Отбранително-мобилизационната

подготовка

на

съвременния етап и произтичащите предизвикателства за държавните органи, органите за
местно самоуправление и местна администрация и юридическите лица – бюджетни
организации.
2. Обсъждане на въпроси свързани с отбранително-мобилизационната подготовка.
По т. 1 от дневния ред г-н Стилиян Стоянов – главен специалист ОМП в дирекция
АПОФУС в областна администрация Монтана и секретар на Областния съвет по сигурнос
представи пред присъстващите презентация за отбранително-мобилизационната подготовка
на съвременния етап и произтичащите предизвикателства за държавните органи, органите
за местно самоуправление и местна администрация и юридическите лица – бюджетни
организации.
Същият сподели, че от съвместната работа с общините не всички длъжностни лица
пряко отговарящи и изпълняващи дейности по ОМП имат необходимата професионална
подготовка и завършен курс (преминали обучение) по въпросите отнасящи се до отбраната
на

страната,

което

затруднява

изпълнението

на

задачите

с

особено

внимание

в

направление военновременно планиране.
По т. 2 от дневния ред:
Ø

Ръководители на териториални структури на министерства и ведомства

членове на областния съвет по сигурност поставиха въпроси по изпълнението на основните
задачи по ОМП и задължения регламентирани в подзаконови нормативни актове – Закона
за отбраната и въоръжените сили на Р България, Наредба за отсрочване оп повикване във
Въоръжените сили на запасни и техника-запас и Наредба за праниране на гражданските
ресурси за отбрана, приета с ПМС № 267/16.11.2010 г., пряко отнасящи се до подготовката
на ръководените от тях структури за работа във военно време и военновременното
планиране;
Ø

Областният управител на област Монтана, след изслушване на изказвания и

въпроси на членовете на съвета, сподели:

- необходимо е да се извършва качествено и своевременно планиране и
изпълнение на задълженията от съответните длъжностни лица по ОМП на всички нива още
в мирно време, за да може териториалните структури, секторите от националното
стопанство и всички видове ресурси на територията на областта да са подготвени за
привеждане в готовност за работа във военно време при необходимост;
-

мирновременната професионална подготовка на кадрите в териториалните и

общинските администрации, изпълняващи дейности по ОМП е от особено важно значение
за решаване и изпълнение на всички задачи свързани с отбраната на страната и в тази
връзка постави задача през м. януари 2014 г. да се обобщи информация предоставена от
териториални структури и общините от областта за броя на непреминалите съответното
обучение по ОМП във ВА «Г.С.Раковски» - София длъжностни лица, пряко изпълняващи
задължения свързани с отбраната, с цел планиране и провеждане на обучение на същите
от преподавателски състав от военна академия, на територията на област Монтана.
Секретарят на Областния съвет по сигурност – Монтана г-н Стилиян Стоянов,
предложи на членовете на съвета проект на решение.
След проведено гласуване областния съвет по сигурност
РЕШИ:
Да

се

актуализират

плановете

за

привеждане

на

администрациите

и

териториалните структури в готовност за привеждане за работа във военно време и се
спазят сроковете за изготвяне на военновременните планове.
Срок – 2014 г., съгласно
ПМС № 286 от 18.10.2011 г.
и методически указания
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-н Анатолий
Младенов – областен управител на област Монтана.
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