
 

                                             П Р О Т О К О Л 

 
              Днес 26.01.2012 г., четвъртък, във връзка с писмо вх. № ОМП-01-

1/24.01.2012 г. на зам.-министър председателя на Република България и министър на 

вътрешните работи, относно влошената  зимна обстановка в цялата страна и с цел 

предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението 

и осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и 

услугите на територията на област - Монтана в административната сграда на Областна 

администрация Монтана от 13.00 часа се проведе извънредно работно съвещание с 

членове на областния щаб за координация при усложнена зимна обстановка, 

ръководства на териториални структури на министерства и ведомства, кметовете на 

общини от област Монтана и управители на фирми ангажирани със зимното 

поддържане на републиканската и общинските пътни мрежи, председателствано от  

Областния управител на област Монтана г- н Ивайло Петров. 

От официално поканените 24 длъжностни лица на заседанието присъстваха 

22. 

По уважителни причини не присъстваха кметовете на община Вълчедръм и 

община Медковец. 

Съвещанието премина при следния дневен ред: 

1. Откриване на заседанието от Областния управител на област Монтана. 

2.  Запознаване на присъстващите с указанията на зам.-министър 

председателя на Република България и министър на вътрешните работи, изпратени с 

писмо вх. № ОМП-01-1/24.01.2012 г. – докладва зам. областния управител на област 

Монтана. 

3.  Готовност на ОПУ – Монтана и дружество „Пътинженеринг–М” АД - 

Монтана за своевременна реакция и извършване на снегопочистване и опесъчаване  

на РПМ при внезапно влошаване на зимната обстановка – доклад от директора на ОПУ 

– Монтана и Изпълнителния директор на „Пътинженеринг–М” АД - Монтана. 

4. 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 – доклад от 

представител на ОД на МВР - Монтана. 

5.  Готовност на силите на ОУ “Пожарна безопасност и защита на 

населението” – Монтана, териториалните структури и кметовете на общини за 

незабавно реагиране при необходимост за защита живота и здравето на населението 

и осигуряването му с храна, тонизиращи напитки, медицинско обслужване и други 

видове помощ – доклади от началника на ОУ „ПБЗН” – Монтана, ръководители на 

териториални структури и кметовете на общини от област Монтана. 

6. Готовност на общините за поддържане на общинските и уличните пътни 

мрежи в населените места и действие при усложнена зимна обстановка – кметовете на 

общини. 

Заседанието беше официално открито от Областния управител на област 

Монтана и председател на Областния щаб за координация при усложнена зимна 

обстановка г-н Ивайло Петров, който информира присъстващите за значимостта и 

необходимостта от провеждане на извънредното съвещание. 

След откриването му бяха изслушани докладите на съответните ръководители 

и кметовете (представителите) на общините от област Монтана, както следва: 
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            Директорът на ОПУ – Монтана г-н Ивайло Спасов, докладва за създадената 

организация от Областно пътно управление - Монтана и изпълняваните дейности за 

поддържане и експлоатация на републиканската пътна мрежа в областта, след 

внезапно влошилата се зимна обстановка.  

            Областно пътно управление - Монтана отговаря за 603,303 км Републикански 

пътища на територията на област Монтана, разпределени в три Районни пътни служби 

(РПС) - Монтана, Лом и Берковица. 

  Поддържането на Републиканските пътища се извършва съгласно утвърдения 

оперативен план за зимното поддържане през зимен сезон 2011 – 2012 г. 

  Дежурни екипи постоянно следят състоянието на пътната мрежа, като 

основните усилия се насочват към най-критичните участъци, за осигуряване на 

нормални условия за движение на МПС. 

  Ежедневно ОПУ – Монтана предоставя необходимата информация за 

състоянието на РПМ по утвърден от АПИ образец до Ситуационния център за 

метеорологичната обстановка и Областния управител на област Монтана.  

  Създадена е организация и се извършва необходимия контрол на движението 

за осигуряване на нормална проходимост по републиканските пътища на територията 

на област Монтана съвместно със Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана, с 

началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - 

Монтана и с началника на Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” – Монтана.  

  Към настоящия момент за снегопочистване са изразходени следните инертни 

материали: 

- Пясък – 4 856 м3, от създаден резерв 12 650 м3  ; 

- Техническа сол – 643 тона, от създаден резерв 2 550 тона. 

 Изпълнителният директор на дружество „Пътинженеринг–М” АД – 

Монтана г-н Тони Петров докладва за създадената организация от дружеството за 

извършване на снегопочистването. 

 Всичката изправна налична техника работи непрекъснато за поддържането в 

нормално състояние на РПМ. 

 В отделни критични участъци се съсредоточава повече техника от 

предварително планираната. 

 Прохода  «Петрохан» е пред затваряне, като е ограничено движението на МПС 

над 10 т., а за останалите движението следва да се извършва с поставени вериги. 

На този етап „Пътинженеринг–М” АД – Монтана се справя с влошената зимна 

обстановка, като почистването се извършва според заплащането по предварително 

сключените договори.  

Началникът на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана инж. 

Елвис Иванов докладва за готовността за изпреварващо въвеждане на ограничения 

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

същото по пътищата в областта. 

Има създадена организация и е въведен 24 – часов наряд, оборудван с 

необходимите автомобили с повишена проходимост. 

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

Ще се открие постоянен пост на околовръстния път на гр. Монтана и РП 112. 

Поддържа се непрекъснато взаимодействие с ОПУ – Монтана и с областен отдел 

„Контролна дейност” ДАИ – Монтана”. 
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Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана има готовност при 

необходимост да привлече допълнително сили и средства за осигуряване нормалното 

движение по пътищата. 

           Представителят на ОУ ”Пожарна безопасност и защита на 

населението”-  Монтана и секретар на Областния щаб за координация при 

усложнена зимна обстановка – старши инспектор Генади Горанов, докладва за 

готовността на силите на ОУ ”Пожарна безопасност и защита на населението”- 

Монтана за действие при усложнена зимна обстановка.  

Аварийните планове гарантират своевременно оповестяване на органите за 

управление и силите от Единната спасителна система  при възникване на критични 

ситуации.  

За нуждите на Областния щаб за координация на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи при усложнена зимна обстановка ОУ “Пожарна 

безопасност и защита на населението” - Монтана поддържа в изправност и готовност 

свързочно-оповестителната си система.  

При необходимост с електронни сирени ще се извърши оповестяване на 

населението при възникване на критични ситуации.  

           За извършване на разузнаване на маршрути и райони със снегонавявания и 

обледявания, затворени участъци от пътната мрежа и др. ОУ „ПБЗН” – Монтана 

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

леки автомобили, 4 бр. товарен автомобил и 3 бр. бронирани верижни машини.    

Техниката може да се използва както за нуждите на Областния щаб за 

координация, така и за нуждите на общинските щабове. 

За извличане на закъсали моторни превозни средства, разчистване на 

задръствания по пътната мрежа и възстановяване на движението ОУ „ПБЗН” 

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. „ЗИЛ 

131”. 

За снабдяване на населението със стоки от първа необходимост и оказване на 

помощ в труднодостъпни и изолирани райони ОУ „ПБЗН” - Монтана 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 е 

създаден екип алпинисти, състоящ се от 8 души, всеки от които разполага с пълен 

комплект алпийско оборудване. Екипът е осигурена със специален автомобил. 

За провеждане на спасителни и ликвидационни работи при катастрофи и 

аварии с опасни вещества ОУ „ПБЗН” - Монтана разполага със специализиран 

химически автомобил, 4 бр. спасителни автомобили, автокран - 1 бр. (10 тонa), 

средства за малка механизация и спасително оборудване. 

Техниката е в изправност и готовност за реагиране при възникване на 

аварийни събития. В група “СД” се води денонощно дежурство.  

Директорът на РЗИ – Монтана д-р Даниела Караилиева докладва за 

готовността на регионалната здравна инспекция за действие при усложнена зимна 

обстановка. 

РЗИ - Монтана има готовност за реагиране и осигуряване на медицинско 

обслужване на населението при усложнена зимна обстановка. 
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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. 

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. 

В периода от 19.01.2012 г. до 25.01.2012 г. на територията на област Монтана 

се наблюдава рязко покачване на случаите на заболяване от грип и остри 

респираторни заболявания (ОРЗ). 

Най засегната е възрастовата група между 5 и 14 години, следвана от групата 

между 0 и 4 години. 

Във тази връзка със Заповед № РД-19-54/26.01.2012 г. на Директора на РЗИ – 

Монтана се обявява епидемична обстановка по отношение грип и остри респираторни 

заболявания на територията на област Монтана, считано от 26.01.2012 г. до 

нормализиране на обстановката, с влизане в сила на мероприятията от Оперативния 

план за борба с грип и ОРЗ през епидемичния период. 

Ще бъдат въведени следните противоепидемични мерки: 

- Ограничаване на масовите и обществени мероприятия; 

- Прекратяване на плановите операции в лечебните заведения за болнична 

помощ; 

- Преустановяване на свижданията на граждани с пациенти в болничните 

заведения; 

- Разширяване на легловия капацитет в лечебните заведения за болнична 

помощ; 

- Преустановяване на дейността на женските и детските консултации; 

- Провеждане на активен филтър в детските заведения за недопускане на 

заболели от грип и ОРЗ; 

- Извършване обслужване на болните от грип и ОРЗ по домовете от страна на 

общопрактикуващите лекари. 

Въведените мерки са задължителни за изпълнение от всички лечебни и 

здравни заведения, както и от държавните органи, общините, физическите и 

юридическите лица. 

Представителят на обособено регионално звено към “ЧЕЗ - 

Разпределение България” АД – София за областите Враца, Монтана и Видин 

инж. Александър Георгиев докладва, че дружеството е създало организация за 

осигуряване на нормално електроподаване на фирмите и домакинствата при 

бедствена зимна обстановка. 

Към момента дежурните екипи продължават провеждане на спешни аварийно-

възстановителни дейности по електропреносната система на територията на областта 

за възстановяване на прекъснато ел. захранване в отделни населени места, в 

следствие на падналия сняг. 

            Въведено е денонощно дежурство за ръководство на аварийно-

възстановителните работи. 
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Представителят на „В и К” – ООД – Монтана г-н Детелин Иванов, 

докладва, че към настоящия момент положението с водоизточника  за питейни нужди 

„Среченска бара” е критично. 

Водоподаването се извършва при оптимално изразходване на наличните 

запаси. 

Дружеството среща трудност с почистване на пътищата към пречиствателните 

станции, до които достъпа е ограничен или силно затруднен, като за пример посочи 

пътищата от гр. Вършец до двете водохващания, намиращи се извън регулацията на 

града, които са предназначени да захранват с вода населени места в община Вършец.  

В няколко населени места в община Георги Дамяново за известен период от 

време не е имало питейна вода, поради спиране на енергоподаването и работата на 

помпите, подаващи водата до крайните потребители под налягане.  

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 няма общини, които да не са сключили договори с 

фирми и частни лица за извършване на снегопочистване и поддържане на общинската 

и уличната пътна мрежа при зимни условия. 

Има създадена организация за работа на училищата на територията на 

съответните общини.  

По информация на секретаря на община Георги Дамяново г-н Пешунов общата 

дължина на общинската пътна мрежа е около 42 км., но общината трудно се справя 

сама с почистването на 3-то класните пътища, за което моли за съдействие при 

възможност. 

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

Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана. 

 
 
Старши инспектор Генади Горанов (п) 

Секретар на Областния щаб за координация 
към Областния управител на област Монтана 
26.01.2012 г.                                                       
 

                                                                        Водещ протокола: 
                                                                        инж. Стилиян Стоянов (п) 
                                                                        Главен специалист ОМП  
                                                                        в дирекция АПОФУС 

                                                                        26.01.2012 г. 


