
ПРОТОКОЛ 

 

От заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с Националния и общинските щабове на 

територията на област Монтана с участието и на кметовете на общини в област 

Монтана 

 

Днес 02.11.2016 г. в 10,30 часа областният управител на област Монтана и 

председател на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с Националния и общинските щабове на територията на 

област Монтана г-н Ивайло Петров свика заседание на Щаба и кметовете на общини 

във връзка с готовността на област Монтана за зимен сезон 2016 – 2017 г. 

На заседанието присъстваха: 

1. Ивайло Петров – областен управител на област Монтана; 

2. Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана; 

3. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана; 

4. Венцислав Райков – директор на РД „ПБЗН” Монтана; 

5. Елвис Иванов – началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Монтана; 

6. Красимир Ячев – инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация” 

Монтана; 

7. Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция Монтана; 

8. Трайка Трайкова – началник на РУО Монтана; 

9. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление Монтана; 

10. Радостина Михайлова – младши експерт в ОПУ Монтана; 

11. Мария Александрова – младши експерт в ОПУ Монтана; 

12. Емил Данов – директор на дирекция „Превантивна дейност” в Регионална 

инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Монтана; 

13. Николета Белчева – главен секретар на ОД „Земеделие” Монтана; 

14. Сашко Каменов – директор на РДГ Берковица; 

15. Георги Крайнов – командир на военно формирование 54990; 

16. Людмил Антов – началник отдел ЗЖ в ОДБХ Монтана; 

17. Калин Вазонов – за началник на РЦ 112 Монтана; 

18. Нистор Гергов – старши експерт към Басейнова дирекция Дунавски район 

Плевен; 

19. Димитър Петров – директор на Дирекция „Инспекция на труда” Монтана; 

20. Велизар Замфиров – РОЦ Монтана към „ЧЕЗ Разпределение” ЕАД; 

21. Даниел Пешев – системен администратор в МЕР Монтана, „Електроенергиен 

системен оператор” ЕАД; 

22. Детелин Иванов – експерт БЗ и ОМП, „В и К” ООД – Монтана; 

23. Калин Костов – мениджър СЦ 13 Монтана, в „Овергаз Мрежи” АД; 

24. Красимира Христова – техник геодезия в „НС” ЕАД клон Мизия; 

25.  Радослав Найденов – заместник кмет на община Берковица; 

26. Софрони Захариев – заместник кмет на община Бойчиновци; 

27. Цветан Младенов – главен експерт в община Георги Дамяново; 

28. Крум Крумов – главен експерт СИ и ОМП в община Монтана; 

29. Боян Аврамов – заместник кмет на община Вълчедръм; 

30. Елица Азаджийска – УК и ОМП в община Вълчедръм; 

31. Цветомира Димитрова – старши инспектор в община Чипровци; 

32. Мариян Гълчанов – технически директор, ПМВ 2014; 

33. Ангел Стефанов – началник „Механизация”, ПМВ 2014; 

34. Даниела Миронова – директор на дирекция АПОФУС в Областна 

администрация Монтана; 

 

Г-н Ивайло Петров запозна присъстващите със Заповед № Р-148/10.10.2016 г. 

на Министър-председателя, относно подготовката на страната за зимен сезон 2016–



2017 г. и уведоми, че с цел предприемане на превантивни мерки за осигуряване на 

нормално функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите на 

населението при усложнена зимна обстановка в област Монтана от общините и 

териториалните структури е изискана информация за предприетите от тях мерки за 

работа при усложнени зимни условия. 

Г-н Володя Вълов представи информация за готовността на Областно пътно 

управление Монтана, като уведоми, че то организира и контролира зимното 

поддържане на 605,705 км. І
-ви

, ІІ
-ри

 и ІІІ
-ти

 клас пътища и пътни връзки на територията 

на област Монтана. Пътищата от І
-ви

 клас са 72,168 км. Пътищата ІІ
-ри

 клас са с дължина 

165,510 км, а от ІІІ
-ти

 клас – 368,027 км. Републиканските пътища с обща дължина 

605,705 км. са приравнени към двулентов път и общата им дължина става 641,471 км. 

 Планът за зимно поддържане сезон 2016 – 2017 г. на РПМ на територията на 

ОПУ Монтана и Оперативния план за зимно поддържане на републиканските пътища 

са съгласувани от ОД на МВР Монтана, РД «ПБЗН» Монтана и областния управител на 

област Монтана. 

 Проведени са работни срещи за установяване на готовността за справяне с 

усложненията през зимния период. 

Зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в област Монтана се 

осъществява от ДЗЗД „ПМВ 2014” с Договор № РД-38-14/28.11.2014 г. за срок от 

четири години. 

Готовността на дружеството се проверява чрез обход на всички опорни 

пунктове. Техниката, която е предвидено да участва в зимното поддържане на област 

Монтана е 129 бр. различни видове машини. Към 22.10.2016 г. наличността на 

необходимите материали за спряване със зимната хлъзгавост надвишава договорения 

минимум, а доставките продължават до набавяне на всички необходими количества. 

Предвидено е въвеждане на дежурства от ОПУ Монтана на хора и машини за 

зимно почистване на пътищата, за което ще бъде уведомена и поддържащата фирма. 

Г-н Елвис Иванов уведоми, че в ОД на МВР Монтана, за създаване на 

организация за работа при усложнена зимна обстановка, е изготвен и утвърден е план 

за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа през есенно-зимен сезон 2016-

2017 г. 

През м. октомври 2016 г. е извършена проверка на състоянието на 

републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Монтана, готовността на 

техниката за зимно поддържане и наличието на инертни материали и сол, което е – 

пясък 22800 т. (100%), сол – 1946 т. (100%), осолен пясък – 4220 т., химически 

материали 28,2 т. (64%). 

Създадена е организация за набирането и предаването на информацията за 

метеорологичната и пътната обстановка на територията на областта. Предвидено е 

незабавно да се съобщава в ОДЦ на ГД „Национална полиция” за настъпили промени в 

обстановката в сравнение с последната докладвана информация.  

Съвместно с ОПУ Монтана са анализирани и е изготвен списък на потенциално 

критичните участъци и възможните места за спиране или пренасочване на движението. 

Изготвени са и схеми за временна организация и безопасност на движението. 

Служителите от Пътна полиция са оборудвани с необходимото бойно зимно 

облекло.  

Районните управления Берковица и Вършец разполагат с автомобили с 

повишена проходимост за покриване на високопланинската пътна мрежа и Прохода 

„Петрохан”. 

Информация за готовността на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението” Монтана представи г-н Венцислав Райков, които изрази 

мнение, че дирекцията има готовност за действие при усложнена зимна обстановка.  

Създадена е организация на дежурствата, оповестяването на личния състав, 

готовността на пожарната и аварийно-спасителната техника за работа при зимни 

условия, с цел осигуряване достъпа на същата до всички населени места, хижи и обекти 

при обилни снеговалежи и трудни зимни условия. 



Актуализирани са Планът на дирекцията в частта „Действие при обилни 

снеговалежи, бури и заледявания” и телефонният указател на длъжностните лица, 

отговарящи за спасителните дейности. 

Съгласуван е Плана за зимно поддържане сезон 2016 – 2017 г. на РПМ на 

територията на ОПУ Монтана и екземпляр от него има в Оперативния център на 

дирекцията. 

За провеждане на спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи РД 

„ПБЗН” Монтана разполага със сектор „Специализирани оперативни дейности” от 30 

спасители, три районни служби със средно 25 служители на дежурство и техника. 

При създадена ситуация оповестяването се извършва чрез дежурните в 

Оперативния център на към РД „ПБЗН” Монтана. Щабовете се оповестяват чрез 

системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт. 

При зимна обстановка Оперативният център към РД „ПБЗН” Монтана 

ежедневно изготвя информация за обстановката на територията на областта, а при 

усложняване на същата доклади се изготвят на всеки 2 часа или незабавно. 

Оперативният център има готовност за своевременно свеждане на 

предупреждения до общините и институциите за опасни явления, както и за събиране 

на информация за обстановката и докладването и в Националния оперативен център на 

ГД „ПБЗН”. 

При обилни снеговалежи и усилен трафик има готовност при необходимост за 

осигуряване на дежурства със спасителна техника по проблемните пътни участъци с 

цел намаляване времето за реакция. 

Г-н Красимир Ячев уведоми, че в ОО „Автомобилна администрация” Монтана 

е проведен инструктаж на служителите за работа през есенно-зимния сезон и на 

председателите на изпитните комисии, провеждащи изпити на кандидати за 

придобиване правоспособност за управление на МПС за трудностите през есенно-

зимни условия и опасностите при кормуване през тези сезони. 

Извършена е проверка на техническото състояние на служебните автомобили, 

като към 31.10.2015 г. са оборудвани със зимни гуми, пясък и въжета. 

Предстои провеждане на среща с превозвачите, относно работа при зимни 

условия.  

При осъществяване контрол на пътя на превозни средства, извършващи 

обществен превоз на пътници и товари и превоз за собствена сметка ще се наблегне на 

техническото състояние на транспортните средства с цел осигуряване на безопасно и 

безпроблемно движение при зимни и усложнени условия. Завишен ще бъде и 

контролът на учебните центрове, извършващи обучение на кандидати за придобиване 

правоспособност за управление на МПС, по отношение подготовката, оборудването и 

поддръжката на техническото състояние на автомобилите, с които се осъществява 

обучението. 

Г-н Велизар Замфиров запозна присъстващите с предприетите мероприятия в 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД, дирекция „Експлоатация и поддържане”, регион 

Монтана – Видин за работа при зимни условия, като уведоми, че има действащи 

програми за работа на аварийните екипи при природни бедствия и техногенни аварии и 

план – програма за подготовка на енергийните съоръжения за работа при зимни 

условия през 2016-2017г. 

Осигуряването на нормална работа на електроразпределителните съоръжения 

при зимни условия се осъществява чрез поддържане на денонощно дежурство от 

аварийно-ремонтния персонал, който е снабден с необходимите инструменти, 

материали, автомобили и специализирана техника. Поддържа се авариен резерв в два 

аварийни склада – в Монтана и Лом и един централен склад във Враца, които се 

зареждат регулярно на всеки 7 дни. 

Дружеството поддържа гореща телефонна линия, на която всеки абонат може да 

сигнализира денонощно за възникнали аварии. 



Извършена е предварителна подготовка за работа в зимни условия, включваща 

обходи и върхови ревизии на кабелните и въздушните електропроводи, почистване на 

трасетата на въздушните електропроводи, подготовка на трансформаторните постове, 

подмяна на кабели с изтекъл технологичен ресурс и др. 

Г-н Даниел Пешев докладва, че Мрежови експлоатационен район (МЕР) – 

Монтана също има готовност за работа при усложнена зимна обстановка. Във връзка с 

готовността на съоръженията за работа при зимни условия се изпълнява Програма за 

есенно-зимна подготовка 2016 – 2017 г., която се отнася до реконструкции, ремонти и 

профилактика на електрически подстанции, върхови ревизии, рехабилитация, обходи, 

укрепване на стълбове, подмяна на изолаторни елементи и др. на въздушни 

електропроводи, подготовка на автотранспорта и механизацията за есенно-зимната 

експлоатация (доставен е антифриз, вериги, гуми, чистачки, зимна течност за чистачки, 

извършени са ревизии на повдигателните съоръжения на кранове и вишки), 

осигуряване на материали (проводници, изолатори и др.), инструменти и работно 

облекло за персонала и дежурните екипи за работа през зимния сезон (грейки, шуби, 

елеци и зимни обувки). 

За изпълнение на програмата периодично се представят отчети в ЦУ на „ЕСО” 

ЕАД. 

 Възстановяването на електроенергийната система на страната при разпадане 

вследствие на аварии и природни бедствия се извършва съгласно разработен «План за 

възстановяване на електроенергийната система след тежки аварии» и Аварийния план 

за защита при бедствия. 

 Осигуряването на непрекъснато електрозахранване на потребителите се 

осъществява от отделенията и аварийно – ремонтните групи на сформираната 

Електроремонтна команда в «ЕСО» ЕАД МЕР Монтана, а при необходимост и от 

командироване на групи от други незасегнати райони. 

 Към настоящия момент МЕР – Монтана е актуализирал Аварийния план за 

защита при бедствия и е назначен щаб за изпълнението му. Актуализиран е и състава на 

електроремонтните команди. Два пъти в годината се провеждат противоаварийни 

тренировки по Плана.  

 

Г-н Детелин Иванов информира, че във „ВиК” ООД Монтана са предприети 

превантивни мерки за осигуряване на нормално функциониране на дружеството при 

работа в зимни условия. На 27.09.2016 г. е издадена заповед на управителя за 

осигуряване на безаварийна работа на всички ВиК съоръжения на територията, 

обслужвана от дружеството. Издадена е и заповед за изпълнение на всички изисквания 

за пожарна безопасност и дружеството има готовност за действие при възникване на 

проблеми и ситуации, налагащи прилагането на Плана за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на „ВиК” ООД гр. 

Монтана при усложнена зимна обстановка. 

Всички ръководители на административни звена във „ВиК” ООД провеждат 

редовни инструктажи за работа през есенно-зимния сезон, което допълнително 

повишава вниманието на работниците и служителите при изпълнение на преките им 

задължения. 

 Г-н Калин Костов – мениджър СЦ 13 Монтана, в „Овергаз Мрежи” АД също 

уведоми, че дружеството е готово за работа в зимни условия и че се поддържа връзка с 

общината и „ВиК” ООД при извършване на ремонтни дейности. 

Г-жа Елена Борисова докладва, че в РЗИ Монтана са разработени и 

предоставени на лечебните заведения указания за подготовката им за работа при тежки 

зимни условия. Лечебните заведения са подсигурени с необходимото алтернативно 

гориво за отопление и електрозахранване (агрегати) и да имат готовност да преминат 

на него при необходимост и поддържат резерв от лекарствени средства и медицински 

консумативи за извършване на лечебно-диагностична дейност най-малко за 15 дни и 

изготвят предварителен разчет с готовност за вътрешно преструктуриране на легловия 

фонд от 30 до 60 болнични легла. 



РУО Монтана също е готово за работа при зимни условия информира г-жа 

Трайка Трайкова – началник на управлението. Със заповед е определена постоянна 

комисия за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи при зимна обстановка и са подготвени инструкции за действие при зимни 

условия. Всичките училища и детски заведения, с изключение на ОУ „Д-р Петър 

Берон” с. Септемврийци и ЦДГ № 7 „Калинка” гр. Монтана, имат утвърдени Планове 

за действие при бедствия, аварии и катастрофи. Осигурено е отопление и транспорт за 

пътуващите деца и ученици. 

В две училища и две детски градини има недостиг на финансов ресурс за ремонт 

на отоплителната инсталация.  

Не е осигурено медицинско обслужване в едно училище и в една детска градина. 

В едно училище има вероятност за затруднения при извозване на пътуващите 

ученици през зимния сезон. 

Г-жа Трайкова увери, че във всички посочени проблеми РУО Монтана ще 

предприеме действия за недопускане на сериозни ситуации. 

Представителите на общините, присъстващи на заседанието запознаха 

присъстващите с готовността им за работа при зимни условия. 

Поради това, че не във всички общини договорите за зимно поддържане на 

общинската пътна мрежа са сключени, г-н Петров отправи молба след приключване на 

процедурите, копие на договорите и справка с описание на техниката, която ще се 

използва за почистване да бъде изпратено в Областна администрация Монтана с цел да 

се осъществи контрол по отношение недопускане дублирането на такава в две и повече 

общини. 

С това заседанието беше закрито от г-н Ивайло Петров. 

 

 

 

Председател на Областния щаб: (П) 

                                                       /Ивайло Петров/ 

 

 Изготвил протокола: (П) 

                                      /Даниела Миронова/ 

 

02.11.2016 г. 


