О Б Л А С Т Н А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Л О В Е Ч
ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
ПРОТОКОЛ
от щабна тренировка на тема „Дейност на областния щаб за изпълнение на плана за
защита при бедствия при радиационна аварийна обстановка”
Днес 16.05.2018 г. в изпълнение на графика за провеждане тренировки и учения с
щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия за 2018 г. и на заповед № РД07-61/02.05.2018 г., на Областен управител се проведе областна щабна тренировка на тема
„Дейност на областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия при
радиационна аварийна обстановка”. Присъстваха 14 от членовете на щаба, съгласно
приложения присъствен лист. Щабната тренировка се води от г-н Илиян Тодоров – зам.
председател на щаба, зам. областен управител на област Ловеч.
Г-н Тодоров запозна присъстващите с целите на тренировката, а именно:
1. Повишаване подготовката на членовете на Щаба за изпълнение на плана за защита
при бедствия на Област Ловеч по отношение възложени функциите за защита при бедствия.
2. Подобряване взаимодействието и координацията между органите за управление и
силите на ЕСС, участващи в провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи.
3. Набелязване мерки за подобряване на планирането на защита на населението в
областта при бедствия.
В изявлението си г-н Тодоров подчерта, че за постигане на набелязаните цели ще
бъдат отработени следните учебни въпроси:
1. Оповестяване на членовете на областния щаб и основните съставни части на ЕСС по
разпореждане на областния управител на област Ловеч.
2. Запознаване с отговорностите и задълженията на структурите и ведомствата от
Област Ловеч към Външния авариен план при авария в АЕЦ „Козлодуй”.
3. Запознаване с мероприятия по радиационна защита на населението.
Щабната тренировка се проведе при дневен ред, заложен в утвърдения план,
разработен от групата за планиране както следва:
- Оповестяване на членовете на областния щаб и основните съставни части на ЕСС по
разпореждане на областния управител на област Ловеч;
- Запознаване със заповед на областния управител № РД-07-209/12.12.2017 г.;
- Отговорностите и задълженията на структурите и ведомствата от Област Ловеч към
Външния авариен план при авария в АЕЦ „Козлодуй”;
- Запознаване с мероприятия по радиационна защита на населението;
Изказвания и дебати по темата.
По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на комисар инж. Владимир Кацарски –
директор на РДПБЗН – Ловеч. Той запозна присъстващите със системата на оповестяване на
щаба. Същата бе проиграна в реално врем.
По точка 2 от дневния ред г-н Пл. Вълков запозна щаба със заповед №РД-07209/12.12.2017 г. на областен управител на област Ловеч.

По точки 3 и 4 г-н Тодоров даде думата на инспектор Николаева.
Инспектор Николаева направи обстойна презентация на:
Отговорностите и задълженията на структурите и ведомствата от Област Ловеч към
Външния авариен план при авария в АЕЦ „Козлодуй” и мероприятията по радиационна
защита на населението.
По точка 5 от дневния ред в оперативен порядък докладваха всички членове на
щаба, относно мероприятията по направление на дейностите за незабавно изпълнение от
ръководените от тях структури.
В конкретика се коментираха и предложиха действия и мероприятия, свързани с
незабавна реакция при създалата се обстановка.
В резултат на възникналите дебати, членовете на щаба се обединиха в следните
констатации:
1. Необходимостта от навременно оповестяване и координация на щаба;
2. Предприемане на реални действия при създалата се обстановка;
3. Извършване преглед на наличните медикаменти и защитно облекло, както за
населението, така и за действащите служители от структурите, свързани с
радиационната обстановка;
4. Провеждане на практическо щабно учение на база разработените планове от
структурите и ведомствата, включени във Външния авариен план при авария в
АЕЦ.
Г-н Тодоров разпореди: След направените предложения от Ваша страна и
постъпилата информация от община Ловеч, вземам решение за организиране на
спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи и поставяне задачи на силите
за реагиране за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на произшествието и
мерките за защита на населението.
На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) със заповед
обявявам бедствено положение за част от територията на област Ловеч (общини Ловеч,
Летница, Луковит и Троян) и въвеждам в действие Областния план за защита при бедствия в
частта му „Радиационна аварийна обстановка ”. Копие от заповедта на основание чл. 50, ал.
2 от ЗЗБ да се изпрати незабавно на министъра на вътрешните работи.
Да се подготви информация до медиите за възникналата обстановка, предприетите
до момента действия и препоръки към гражданите.
С това закривам щабната тренировка.

За председател на щаба:

Секретар на щаба:

Илиян Тодоров……………
Зам. Областен управител

Пламен Вълков……………..
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