ПРОТОКОЛ
от
заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита
при бедствия – Монтана

Днес, 12.12.2016 г. От 10.00 ч. в Зала № 1 на Областна администрация
Монтана се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план
за защита при бедствия при следния дневен ред:
1. Задължения на териториалните структури в област Монтана при ситуация,
свързана с терористични действия на територията на областта;
2. Обсъждане на предварителен сценарий за провеждане на тренировка и
обучение на Щаба

за усвояване на Плана за противодействие на

тероризма в област Монтана.
На заседанието присъстваха:
1. Ивайло Петров – областен управител на област Монтана;
2. Нина Петкова – заместник областнен управетел на област Монтана;
3. Иван Тодоров – главен секретар на ОА Монтана;
4. Даниела Миронова – директор на дирекция АПОФУС в ОА Монтана;
5. Володя Марков – главен специалист в ОА Монтана;
6. Ивайло Антонов – директор на ОД на МВР Монтана;
7. Венцислав Райков – директор на РД „ПБЗН” Монтана;
8. Илиян Кънчев – началник на ЗЖУ Монтана;
9. Георги Крайнов – командир на военно формирование 54990;
10. Любомир Генов – НО „ЗЗ“ военно формирование 54990;
11. Калоян Методиев – ПНО „S-3“ военно формирование 54990;
12. Георги Тодоров – НО „КИС“ военно формирование 54990;
13. Д-р Елена Борисова – директор РЗИ Монтана;
14. Калин Вазонов – началник сектор КСА РЦ 112 Монтана;
15. Венислав Славчев – началник сектор КИС в ОД на МВР Монтана;
16. Денис Хилмиев – началник отдел „ОП” към ОД на МВР Монтана
Г-н Ивайло Петров откри заседанието, като отбеляза, че заседанието се
провежда в деня за траур след трагедията в с. Хитрино, област Шумен при което в
тази ситуация всички се убеждаваме, че

нашата работа в кабинетите и залите е

важна за подготовката и действията на Щаба в реална обстановка.
Той поясни, че в подготвения сценарии и спецификация по организиране
тренировката на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при
бедствия, включващи извънредна ситуация вследствие на терористичен акт, ще
бъдат представени направените корекции от областна администрация, след което
всеки член на щаба ще допълни и вземе отношение по дейностите на територаиална
структура която представлява.

Г-н Марков запозна членовете на щаба с направените корекции в сценария и
спецификацията за тренировката като отбеляза, че те са в съответствие с Областния
план за противодействие на тероризма и дейността на Областния щаб по
координацията
и
взаимодействието
между
териториалните
структури
на
изпълнителната власт за овладяване на извънредна ситуация, възникнала
вследствие на терористична дейност с извършен терористичен акт.
Г-Н Петров допълни, че на базата на направените корекции всяка една
териториална структура, съобразно нейния план за протироодействие на тероризма
да допълни задачите и действията които ще предприеме в такава ситуация.
Г-н Крайнов предложи след като сценарият е ясан всеки може да извърши
своята подготовка и докладва по предприетите действия и какви сили и средства са
необходими.
Г-н Кънчев сподели , че щаба на областния управител координира действията
на териториалните структури но опреративните действия се извършват от
ръководителя на операцията, който ще разработи неговата част от щабната
тренировка за координиране на силите и средствата участващи в операцията.
Г-н Хилмиев предложи, тъй като до сега в такъв обем трениравка не е
правена, редно е като първи път щабната трениравка да бъде със сценарий и с
конкретика по времена и

на база на това всяка една териториална структура

съобразно времето в което тя се включва да си направи собствен план за действията
които изваршва. Плановете които са направени касаят общата част без конкретика
за всяка една структура, кято да включва оповестяване на състава, действие на
административния ръковосдител по отношение свикването на оперативните щабове
и действия съобразно развитието на сценария.
Г-н Петров отбеляза, че военизираните структури в своята ежедневна дейност
имат необходимата подготовка и готовност зе действие в определена извънредна
ситуация, за разлика от останалите териториални структури. За това като начало
тренировката да се проведе чисто щабно за да се види кой каква готовност има с
конкретни дейности съобразно обстановката.
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След направени обсъждания по предложенията, присъстващите се обединиха
около мнението през месец януари 2017 г., на заседание на Областния щаб за
изпълнение на областния план за защита при бедствия, да се набележи план за
провеждане

на

тренировката,

да

се
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координационни
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С това дневния ред се изчерпа и г-н Петров закри заседанието.
ИВАЙЛО ПЕТРОВ
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Областен управител на област Монтана
Протоколчик:
Володя Марков
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Главен специалист в дирекция АПОФУС
в ОА Монтана 12.12.2016 г.
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