
                                             П Р О Т О К О Л 
 
              Днес 15.10.2012 г., понеделник, в изпълнение на Заповед № Р-231/18.09.2012 г. на 

Министър-председателя на Република България и писмо вх. № РД-34-60-(2)/15.10.2012 г. на 

заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи относно подготовката на 

страната за зимен сезон 2012 – 2013 г. с цел предприемане на превантивни мерки за 

осигуряване нормално функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за 

населението при усложнена зимна обстановка на територията на област Монтана в 

административната сграда на Областна администрация Монтана от 14.00 часа се проведе 

работно съвещание на Областния управител на област Монтана с членовете на областния щаб 

за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана и кметовете на общини от 

областта. 

От официално поканените 29 длъжностни лица в съвещанието участие взеха  27. 

Съвещанието премина при следния дневен ред: 

1. Запознаване на присъстващите със Заповед № Р-231/18.09.2012 г. на министър-

председателя на Република България, относно подготовката на страната за зимния сезон 2012 – 

2013 г.   

2. Готовност на ОПУ – Монтана и дружество „Пътинженеринг–М” АД – Монтана за 

своевременно  извършване на снегопочистване и опесъчаване на РПМ при внезапно влошаване 

на зимната обстановка.  

3. Готовност на органите на ОД на МВР – Монтана за изпреварващо въвеждане на 

ограничения и промени в организацията на движението, с оглед недопускане на блокиране на 

същото по пътищата в областта. 

4. Готовност на силите на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” – 

Монтана за незабавно реагиране при необходимост от защита живота и здравето на 

населението и инфраструктурата. 

5. Готовност на териториалните структури по планиране защитата при бедствия и 

готовност за действие при усложнена зимна обстановка – актуализиране на плановете за 

защита при бедствия, в частта при усложнена зимна обстановка. 

6. Готовност на общините: 

- актуализиране на общинските планове за защита при бедствия и действия при 

усложнена зимна обстановка; 

- наличие на сключени договори с изпълнители и готовността им за изпълнение на 

договорените задължения за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа, с 

особено внимание за недопускане дублиране на техника, ангажирана едновременно за 

поддържане на републиканската и общинските пътни мрежи; 

-  осигурено финансиране на мероприятията по подготовка за зимата и заделени 

финансови средства за допълнителни разходи при извършване на аварийно-възстановителни 

работи. 

Същото беше официално открито от Областния управител на област Монтана и 

председател на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област 

Монтана г-н Ивайло Петров, който информира присъстващите със Заповедта на министър-

председателя и писмото на зам. министър-председателя и министър на вътрешните работи на 

Република България. 

Копие от писмото на министъра на вътрешните работи беше раздадено на всички 

участници в работното съвещание, с цел незабавно започване изпълнението на поставените 

задачи.  

Г-н Петров обърна внимание на участниците в съвещанието, че междуведомствена 

комисия назначена със Заповед на Областния управител на област Монтана, следва да извърши 

проверка на: 

1. Всички фирми, с които общините имат сключен договор за зимно поддържане на 

общинските пътни мрежи. 
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2. Звената на обособено регионално звено към “ЧЕЗ - Разпределение България” АД – 

София за областите Враца, Монтана и Видин, отговарящи за експлоатацията и поддържането на 

електроснабдяването в съответните общини, съвместно с техни представители. 

Съгласно предварително обявения дневен ред се изслушаха докладите на 

участниците, както следва: 

 

            Директорът на ОПУ – Монтана - Ивайло Спасов  

            Създадената организация от Областно пътно управление - Монтана и планираните 

превантивни дейности за поддържане и експлоатация на републиканската пътна мрежа в 

областта, е следната:  

  Областно пътно управление - Монтана стопанисва 603,303 км Републикански пътища 

на територията на област Монтана разпределени по класове, както следва: 

 

ОПУ-Монтана: 

І клас 

(км) 

ІІ клас 

(км) 

ІІІ клас 

(км) 

Пътни връзки 

(км) 

ОБЩО 

(км) 

51,9 161,5 386,0 3,9 603,3 

 

 Зимното поддържане на Републиканските пътища на територията на Областно пътно 

управление – Монтана за сезон 2012/2013г. ще се осъществява от „Пътинженеринг - М” АД гр. 

Монтана.  

 Съгласно подписани Споразумителни протоколи за съвместно финансиране на 

поддържането на републиканските пътища (РП) в границите на градовете на територията на 

област Монтана, поддържането (включително зимно) на 38,601 км  РП в общините Монтана, 

Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм, Брусарци и Бойчиновци ще се осъществява от 

съответната община.  

Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) ще участва в съфинансирането, в зависимост от 

класа на пътя и в размер на средногодишните разходи на километър републикански път.  

През зимен сезон 2012/2013г. ОПУ – Монтана ще осъществява зимното поддържане на 

560,107 км републикански пътища, приравнени към двулентов път, разпределени по степени и 

нива в Плана за зимно поддържане сезон 2012/2013г. 

 Състоянието на пътните настилки на Републиканските пътища в Областно пътно 

управление – Монтана е както следва: 

 

СЪСТОЯНИЕ 
КЛАСОВЕ ПЪТИЩА Пътни 

връзки 

Общо 

(км) 
% 

І ІІ ІІІ 

добро 36,769 45,757 53,404 1,300 145,229 24 % 

средно 10,876 8,081 82,021 1,636 127,274 21 % 

лошо 4,267 74,985 250,548 1,000 330,800 55 % 

Общо ОПУ: 51,908 161,486 385,973 3,936 603,303 100% 

 

Повече от половината РПМ на територията на област Монтана се намира в лошо технико 

- експлоатационно състояние. Основна причина за това е недостатъчното финансиране за 

рехабилитиране на пътни участъци в региона през последните 25 години. 

През 2012 г. фирмата, сключила договор с АПИ за поддържане на РПМ,  работи по 

изготвени от ОПУ – Монтана и одобрени от ЦУ на АПИ месечни и допълнителни задания, в 

рамките на утвърдения от АПИ лимит за извършване на дейности по текущо и зимно 

поддържане. 

През 2012 г. на стойност 795 700 лв. с ДДС се извършиха:  

- изкърпване на 315 км РП, от които: 222 км с 13 800 м2 гореща асфалтова смес; 93 

км с 153 м3 Печматик и 7 тона студена смес;  

- на 148 км от РП се положи 8 665 м2 хоризонтална маркировка; 
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- откриване на видимост по РПМ, отводнителни мероприятия и други. 

 По одобрено допълнително задание от АПИ за 148 000 лв. с ДДС се извърши 

възстановяване на разрушена пътна плоча на мост на РП І-1 /Е-79/ "Монтана - Враца" 

на км 119+130.  

           Основният ремонт на връхната конструкция е изпълнен, като предстои да се извърши и 

торкретиране на долната повърхност на плочогредите. 

За привеждане на РПМ в експлоатация при зимни условия от АПИ са одобрени общо 

210 000 лв. с ДДС. Средствата ще се използват за: 

- торкретиране на долната повърхност на плочогредите на мост на РП І-1 /Е-79/ на 

км 119+130; 

- довършване на изкърпването по пътната настилка;  

- извършване на отводнителни мероприятия по РП чрез подравняване на банкети и 

почистване на окопи; 

-  полагане на осова хоризонтална маркировка; 

- възстановяване на деформирани участъци от платното за движение; 

- изсичане на храсти и други. 

През 2012 г. завърши ремонта на мост над р. Огоста на РП ІІІ-101 в гр. Бойчиновци.  

До 1 месец следва да се демонтира и временния мост, по който се осъществяваше 

движението (след преместване на комуникациите на М-тел и държавна администрация). 

През зимен сезон 2012/2013 г. ще бъде частично изпълнена рехабилитацията на двете 

пътни отсечки от ЛОТ 18 „Транзитни пътища V” на територията на област Монтана: Участък 

№ 3 Път ІІ – 81 „Петрохански проход”, от км 50+850 до км 72+706,16 и Участък № 5 на Път 

ІІ – 81 „Йончови ханове – Благово”, от км 79+900 до км 86+298,51. Срокът за изпълнение 

на рехабилитацията е през 2014г. 

В момента се работи на ЛОТ 1 по ОПРР І-ви етап в участъка на РП ІІІ – 112 „Брусарци 

– Смирненски” от км 16+174 до км 20+574,80.  

Очакваме тази година да стартира ремонта на ЛОТ 42 Път ІІ-13 „Крапчене – Стубел – 

Липен”, от км 0+000 до км 10+060. 

Изготвени и съгласувани на местно ниво са Плана за зимно поддържане сезон 

2012/2013 г. на РПМ на територията на ОПУ – Монтана и Оперативните планове към него.  

Предстои утвърждаването им от Агенция „Пътна инфраструктура”. 

По справка на „Пътинженеринг - М” АД, към 09.10.2012г. в опорните пунктове са 

складирани 2500 т. пясък, 800 т. осолен пясък и 1300 т. сол.  

От 10.10.2012 г. започна извозването на още 3000 т. фракция 0-5.  

До започване на зимния сезон фирмата трябва да е доставила 3/5 от плануваните 

количества  17 500 т. пясък или фракция 0-5 и 1 750 т. сол, което ще се установи при 

извършване на съвместните проверки за готовността за зимно поддържане. 

 Областно пътно управление – Монтана и през този зимен сезон ще разчита на 

създаденото през годините добро взаимодействие със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – 

Монтана, ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” и Областен отдел „Контролна 

дейност” ДАИ - Монтана, с цел осигуряване безопасност на движението по Републиканските 

пътища при зимни условия. 

          ОПУ – Монтана разполага с нов план за действие при затваряне на проход „Петрохан”, 

като към настоящия момент все още не е въведено денонощно дежурство на прохода, но такова 

предстои.  

 

Директорът на ОД на МВР – Монтана - комисар Валери Димитров                

Плановете на дирекцията и сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана за 

действие през зимния сезон са актуализирани. 

Организирано е взаимодействието с Областно пътно управление – Монтана и  областен 

отдел „Контролна дейност” ДАИ – Монтана. 
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Дирекцията има готовност за спиране на тежки МПС преминаващи през прохода 

„Петрохан” и са осигурени площадки за отбиване на тежка техника.. 

Създадена е организация за въвеждане на 24 – часов наряд, оборудван с необходимите 

автомобили с повишена проходимост. 

Пътя след гр. Берковица по посока проход „Петрохан” се следи непрекъснато. 

Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана има готовност при необходимост да 

привлече допълнително сили и средства за осигуряване нормалното движение по пътищата. 

 

           Началникът на ОУ ”Пожарна безопасност и защита на населението”-  Монтана – 

комисар Венцислав Райков  

            Аварийните планове са основно ръководство за организиране защитата на населението 

в условия на снегонавявания и обледявания.  

             Те  гарантират своевременно оповестяване на органите за управление и силите от 

Единната спасителна система  при възникване на критични ситуации.  

             В тях е отразена пълната групировка от сили и средства, задълженията на отделните 

институции, организацията на взаимодействието и управлението. 

             За нуждите на Областния щаб за изпълнение на Областния план действие при 

усложнена зимна обстановка ОУ “Пожарна безопасност и защита на наеселението” - Монтана 

поддържа свързочно-оповестителна система, която се състои от: 

            Технически комплект за оповестяване, необходим за централизирано оповестяване и 

обмен на информация между оперативните дежурни по съвети за сигурност в областта и 

общините.  

            На територията на областта са развърнати 13 бр. ТКО /11 бр. в общините и 2 бр. в ОУ 

“ПБЗН”-Монтана/. 

            Системата “Радиосвръзки” се състои от късовълнови радиосвръзки /КВ/ и 

ултракъсовълнови радиосвръзки /УКВ/. 

             Късовълновата радиосвръзка се осъществява чрез 1 стационарен радиопост на ОУ 

„ПБЗН”-Монтана и 2 бр. подвижни радиопоста. 

             Силите от Единната спасителна система поддържат собствена УКВ радиосвръзка. 

             Подвижните средства за оповестяване представляват монтирани на автомобили 

електронни сирени, посредством които се извършва оповестяване на населението при 

възникване на критични ситуации.  

             В област Монтана са развърнати 30 бр. сирени за нуждите на съответните щабове.  

             Отделно спасителните автомобили имат монтирани озвучителни уредби, чрез които 

може да се извърши оповестяване на населението и даване указания за поведение и действия. 

              Свързочно - оповестителната система се поддържа в изправност и в състояние на 

постоянна готовност за използване. 

               За провеждане на СНАВР ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” - 

Монтана разполага с група “Спасителни дейности” в състав от  33 души и следното спасително 

оборудване: 

 За управление на СНАВР в райони на възникнали аварийни събития  

ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана е в състояние да 

развърне за нуждите на областния и общинските щабове за изпълнение на плановете за 

защита при бедствия подвижен пункт за управление. Същият се използват за ръководство и 

координация на СНАВР в районите на събитията.   

Подвижният пункт за управление включва канцелария /работно място на 

оперативната група/ , свързочен възел и допълнително оборудване в зависимост от характера 

на аварийната ситуация. 

 За разузнаване с високопроходима техника на маршрути и райони на 

снегонавявания и обледявания, затворени участъци от пътната мрежа и др. 
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За изпълнение на задачата ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” 

разполага с 1 бр. АТВ и 12 бр. автомобили с повишена проходимост, от които 5 бр. леки 

автомобили, 4 бр. товарни автомобили и 3 бр. бронирани верижни машини. Техниката може да 

се използва както за нуждите на Областния щаб, така и за нуждите на общинските щабове. 

 Извличане на закъсали моторни превозни средства, разчистване на 

задръствания по пътната мрежа и възстановяване на движението. 

За изпълнение на задачата ОУ „ПБЗН” - Монтана разполага с 6 бр. машини, от които 

2 бр. колесни влекачи, 1 бр. пътепрокарвач ПКТ и 3 бр. бронирани верижни машини 

разположени в група „СД” , както и 4 бр. ПА ЗИЛ 131 разпределени в и участъци както следва: 

- РС „ПБЗН” - Монтана – 1 бр. 

- У-к ”ПБЗН”, -  Г. Геново -  1 бр.  

- РУ „ПБЗН” -  Берковица – 1 бр. 

- У-к „ПБЗН” - Вършец – 1 бр. и 1 бр. АЦ 40 – „ЗИЛ 131” в РС „ПБЗН” -  Лом. 

 Снабдяване на населението със стоки от първа необходимост и оказване на 

помощ в труднодостъпни и изолирани райони. 

 За изпълнение на задачата ОУ „ПБЗН” разполага с 4 бр. машини, от които 3 бр. 

бронирани верижни машини и 1 бр. товарен автомобил с повишена проходимост.  

За провеждане на спасителни операции в труднодостъпни райони и терени ОУ 

„ПБЗН” разполага и с екип алпинисти, състоящ се от 8 души, всеки от които разполага с пълен 

комплект алпийско оборудване.  

Екипът е осигурен със специален автомобил. 

 Провеждане на спасителни и ликвидационни работи при катастрофи и 

аварии с опасни вещества. 

За изпълнение на задачата управлението разполага с специализиран химически 

автомобил, 4 бр. спасителни автомобили, автокран - 1 бр. (10 тонa), средства за малка 

механизация и спасително оборудване. 

Техниката на управлението е в изправност и готовност за реагиране при възникване 

на аварийни събития.  

В група “Спасителни дейности” е организирано и се носи денонощно дежурство.  

 Координиране на спасителните и неотложните аварийно-

възстановителни работи. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява 

чрез Оперативния център /ОЦ/ към ОУ „ПБЗН” – Монтана. 

Към центъра има изградени: 

 интегрирана информационна система, която включва: 

 комуникационна подсистема 

 подсистема за видеонаблюдение 

 система за ранно предупреждение и оповестяване с: 

 подсистема за оповестяване на органите на изпълнителната власт и силите от 

ЕСС 

 сиренна система за оповестяване на населението – 30 броя в гр.Монтана  

              Начина за оповестяване /искане на помощ от общините и институциите/ е както 

следва: 

- чрез дежурните по Оперативен център на телефон - 096/315112 и телефони - 

факс 096/316112 и 096/300799; 

- чрез директната връзка с група “СД”  на тел. 096/300774. 

              В заключение – ОУ „ПБЗН” – Монтана има готовност за реагиране при бедствена 

зимна обстановка с наличните сили и средства. 
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Директорът на РЗИ – Монтана д-р Даниела Караилиева  

РЗИ - Монтана има готовност за реагиране и осигуряване на медицинско обслужване 

на населението при усложнена зимна обстановка. 

Изготвят се разчети за готовността на медицинските екипи и осигуреността им с 

необходимите материали. 

До лечебните заведения на територията на областта, ЦСМП и филиалите към него за 

изпратени указания за действие при усложнена зимна обстановка и медицинско осигуряване на 

населението. 

От утре – 16.10.2012 г. започва извършване на проверка по изпълнение на 

поставените задачи.  

Организирано е и се носи непрекъснато дежурство от съответните медицински екипи 

за транспортиране и хоспитализиране на болни нуждаещи се от хемодиализа, родилки, както и 

тежко болни. 

Поддържа се резерв от лекарствени средства и медицински консумативи. 

 

Началникът на областен отдел „Контролна дейност” ДАИ – Монтана Николай 

Василев 

Извършена е необходимата проверка на автомобилите за движение през зимата. 

Има изготвен доклад за проведените мероприятия и готовността на отдела за действие 

през зимния период, копие от който ще Ви бъде предоставен.  

 

Началникът на РИО – Монтана Татяна Петрова 

Зависими сме от съдействието на ОПУ – Монтана и ОУ „ПБЗН” – Монтана. 

Ученическите автобуси не са в добро състояние. Полагат се необходимите усилия за 

отстраняване на нередностите. 

 

Представител на РИОСВ – Монтана – експерт Пламен Петков 

РИОСВ – Монтана извършва регламентиращи проверки на обекти, съгласно утвърден 

график, които следва да приключат до края на м. ноември 2012 г. 

 

Ръководителят на обособено регионално звено към “ЧЕЗ - Разпределение 

България” АД – София за областите Враца, Монтана и Видин инж. Петьо Петков  

Работи се непрекъснато за почистване на районите. 

В диспечерския пункт в гр. Монтана има организирано денонощно дежурство. 

Ремонтно-аварийни групи в гр. Монтана и гр. Лом се намират на домашно дежурство в 

готовност за действие при нужда. 

До  края на м. октомври 2012 г. предстои провеждането на работна среща на ЧЕЗ с 

всички областни управители в страната, относно подготовката и реагиране при усложнена 

обстановка.   

 

Представителят на ЕСО – ЕАД МЕР – Монтана Даниел Пешев 

Дружеството е приключило подготовката си за зимния сезон и е извършена проверка 

на всички подстанции. 

 

Управителят на „В и К” – ООД – Монтана инж. Валери Иванов 

Дружеството е започнало подготовката си за зимния сезон. 

Притеснителен е факта, че язовир „Среченска бара”, предназначен за питейни нужди в 

момента завиряването му е по-малко в сравнение със същия период на 2011 г. 

Необходими са валежи за създаване на запаси от вода. 

Може да се наложи въвеждане на ограничителен режим на водоподаване. 
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Началникът на ХТР – Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия 

инж. Игор Репкин 

ХТР – Монтана разполага с необходимата техника за почистване на пътищата, за които 

отговаря. 

Проверените язовири и защитни диги собственост на дружеството към момента не 

създават предпоставки за възникване на критични ситуации. 

 

Директорът на Регионална дирекция по горите – Берковица инж. Сашо 

Каменов 

Дирекцията разполага с необходимата техника и при необходимост сме в състояние да 

оказваме помощ. 

 

Директорът на ХМО – Монтана Леночка Ангелова 

Прогнозата за месеците октомври, ноември и декември 2012 г. е – относително топли 

месеци за сезона с малко валежи. 

Ще има отделни превалявания от дъжд, а сняг се очаква около края на декември 2012 

г., изключвайки високите части на планините над 1500 м. надморска височина, където се 

очакват снеговалежи, но не в големи количества. 

 

Кметовете (представителите) на общините от област Монтана докладваха за 

създадената организация за поддържане на общинските пътни и улични мрежи в населените 

места и готовността им за действие при усложнена зимна обстановка.  

            Към настоящият момент 80 % от общините са на ниво процедура за сключване на 

договори с изпълнители за зимното поддържане на общинските и улични пътни мрежи. 

            До края на м. октомври 2012 г. ще се проведат съответните търгове. 

            Търсят се допълни средства за финансиране на зимното поддържане. 

            Община Брусарци има готовност да сключи договори с местни физически лица 

разполагащи с техника. 

             В община Лом все още няма стартирала процедура за избор на изпълнител и това ще 

доведе до закъснение за реагиране при нужда. 

             В община Бойчиновци има избрана фирма за зимното поддържане на общинската пътна 

мрежа. 

            Община Монтана основно ще извършва почистването на уличната пътна мрежа с 

техника на общинско предприятие „Чистота” - Монтана. 

             След изчерпване на дневния ред, заседанието беше официално закрито от г-н Ивайло 

Петров – Областен управител на област Монтана. 

 
 

Секретар на Областния щаб  

за изпълнение на Плана за защита при бедствия  

в област Монтана 

Старши инспектор Генади Горанов 

15.10.2012 г.                                                       

                                                                        Водещ протокола: 

                                                                        инж. Стилиян Стоянов 

                                                                        главен специалист ОМП  

                                                                        в дирекция АПОФУС 

                                                                        15.10.2012 г. 


