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                                             П Р О Т О К О Л

              Днес 22.10.2013 г., вторник, в изпълнение на Заповед № Р-201/04.10.2013 г.
на Министър-председателя на Република България за подготовка на страната за
зимния сезон 2013–2014 г., с цел предприемане на превантивни мерки за осигуряване
нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за
населението и готовност за действие при усложнена зимна обстановка на територията
на област Монтана в административната сграда на Областна администрация Монтана
от 11.30  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 37 длъжностни лица в съвещанието участие взеха
36. Не присъства представител на дружество „Пътинженеринг–М” АД – Монтана.

Съвещанието премина при следния дневен ред:
1.Откриване на работното съвещание – Анатолий Младенов, областен

управител на област Монтана.
2.  Запознаване на участниците в съвещанието със Заповед № Р-

201/04.10.2013 г. на министър-председателя на Република България, относно
подготовката на страната за зимния сезон 2013 – 2014 г.  -  старши инспектор Генади
Горанов – началник група ППД в ОУПБЗН – Монтана и секретар на Областния щаб за
изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана.
            3. 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- Ивайло Григоров, директор на ОПУ -
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 –  главен инспектор Елвис Иванов,
началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана.

5. Готовност на органите на ОУ „ПБЗН” – Монтана за защита на населението
при усложнени зимни условия и провеждане на СНАВР – главен инспектор Ивайло
Цветанов, началник сектор „П, ПД и К” при ОУ „ПБЗН” – Монтана.

6. Готовност на териториалните структури по планиране защитата при
бедствия и готовност за действие при усложнена зимна обстановка – ръководители на
териториални структури на министерства и ведомства, членове на областния щаб за
изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана.
             7. Готовност на общините:

- актуализиране на общинските планове за защита при бедствия и
действия при усложнена зимна обстановка;

- наличие на сключени договори с изпълнители и готовност на техниката
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
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аварийно-възстановителни работи – кметове на общини (представители на
общините).
            8. Поставяне на задачи за изпълнение – областен управител на област
Монтана.
            9. Закриване на съвещанието - областен управител на област Монтана.

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 Анатолий Младенов.

Старши инспектор Генади Горанов – началник група ППД в ОУПБЗН – Монтана
и секретар на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в
област Монтана запозна участниците в съвещанието със Заповед № Р-201/04.10.2013
г. на министър-председателя на Република България, относно подготовката на
страната за зимния сезон 2013 – 2014 г.

Съгласно предварително обявения дневен ред се изслушаха докладите на
участниците, както следва:

Г-н Ивайло Григоров – директор на Областно пътно управление -
Монтана

Управлението стопанисва 603,303 км. І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас Републикански
пътища на територията на област Монтана.

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 25,343 93,053 59,534 2,300 180,230 29,9 %
средно 10,903 26,170 66,530 1,636 105,239 17,4 %
лошо 15,662 42,263 259,909 0 317,834 52,7 %

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

През 2013 г. фирмата, сключила договор с Агенция „Пътна инфраструктура”
(АПИ) за поддържане на републиканската пътна мрежа (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.

С цел осигуряване безопасност на движението по РПМ на територията на ОПУ -
Монтана и привеждането на РП в експлоатация при зимни условия, за периода януари
– септември 2013 г. са извършени дейности по текущо поддържане на обща стойност
1 102 000 лв. с ДДС, както следва:

- за изкърпване на цялата пътна мрежа на територията на ОПУ – Монтана -  8
600 м2 с гореща асфалтова смес, 247 м3 с полимер-модифицирана емулсия под
налягане (Печматик) и 10 тона със студена смес;

- за полагане на 15 500 м2 единична повърхностна обработка и
преасфалтиране на 2,550 км на РП ІІІ-1024 „Гаврил Геново – Георги Дамяново”;
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- за полагане на 6 710 м2 хоризонтална маркировка на над 71,2 км пътища
(РП І-1  „Гр.  ОПУ Видин –  Монтана –  гр.  ОПУ Враца”,  ІІ-81  „Берковица –  Йончови
ханове” и ІІІ-1024 ”Гаврил Геново – Дълги дел”);

- за отводняване на пътища чрез машинно подравняване на над 30 км банкети,
почистване на земни маси, почистване и възстановяване на над 4  км отводнителни
окопи;

- за ремонт на частично разрушени водостоци;
- за възстановяване на част от вертикалната сигнализация, косене на банкети и

други.
През 2013  г.  е извършено откриване на видимост по РПМ,  чрез изсичане на

около 100 000 м2 храсти и кастрене клони на дървета.
За привеждане на РПМ в експлоатация при зимни условия от АПИ са одобрени

100 000 лв. с ДДС, които заедно със средствата от месечното задание за м. октомври
на стойност около 50 000 лв. ще се използват за:

- възстановане на упаднали участъци и пропадания по пътното платно на РП І-
1  /Е 79/  „Гр.  ОПУ Видин –  Монтана –  Гр.  ОПУ Враца”,  РП ІІ-81  „Монтана –  Долно
Церовене”.

-  полагане на хоризонтална маркировка на около 96 км (РП ІІІ-102 „Гр. ОПУ
Видин - Превала – Монтана”, ІІІ-1022 „Бели мел – Чипровци – Мартиново”, РП ІІІ-816
„Монтана –  Ерден –  Мърчево”,  ІІІ-101  „Гр.  ОПУ Враца –  Пали лула –  Бойчиновци –
Лехчево – Гр. ОПУ Враца”).

Общо за зимен сезон 2013/2014 г. ще бъде възстановена хоризонталната
маркировка на около 168 км от РПМ.

За откриване на видимост по РПМ, от АПИ са одобрени допълнително 200 000
лв. с ДДС за изсичане на храсти, чието изпълнение предстои.

До АПИ са изпратени за одобрение още 2  допълнителни задания на обща
стойност 370 300 лв. с ДДС за преасфалтиране на 2,367 км от РП ІІІ-812 и ІІІ-162 и
монтаж на 1 862 м еластична ограда на РП ІІІ-162  „Гр.  ОПУ София –  Горна Бела
речка”.

Към 22.10.2013 г. изпълнението на обектите в рехабилитация, е както следва:
Ø ЛОТ 18 „Транзитни пътища V”
- на участък № 3 Път ІІ –  81 „Петрохански проход” от км. 50+850 до км.

72+706,16 е завършен.   Очаква се до началото на зимния сезон да се подпише Акт
15;

- участък № 5 на Път ІІ – 81 „Йончови ханове – Благово” от км. 79+900 до
км. 86+298,51 е изпълнен до ниво изравнителен биндер, като срока за изпълнение на
рехабилитацията е удължен до есента на 2014 г.,  поради промяна в проекта на две
тесни мостови съоръжения с цел разширяването им;

Ø ЛОТ 1 по ОПРР І-ви етап
- участък №1 РП ІІІ – 112 „Брусарци – Смирненски” от км. 16+174 до км.

20+574,80 е завършен. Предстои подписване на Акт 15.
Ø ЛОТ 42 по ОПРР ІV-ти етап
- Път ІІ-13 „Крапчене – Стубел – Липен” от км. 0+000 до км. 10+060 ще

бъде завършен до началото на зимния сезон.
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Обектът е спрян поради възникнали „В и К”  аварии в обхвата на пътя,  които
впоследствие са отстранени. Подписан е договор с ЧЕЗ за изместване на 4 бр. стълба
средно напрежение  20 kW. До началото на зимния сезон ще бъде подписан Акт 15.

Ø Програма „Поддържане на РПМ”
- Път ІІІ-812 „Берковица – Вършец” от км. 0+000 до км. 15+546.
През 2013 г. са осигурени средства за завършване на обекта, който е бил

спрян през 2008  г.  До началото на зимния сезон ремонтът ще бъде завършен и
подписан Акт 15.

Съгласно подписани Споразумителни протоколи за съвместно финансиране на
поддържането на републиканските пътища в границите на градовете на територията
на област Монтана, поддържането (включително зимно) на 38,601 км. републикански
пътища (РП) в границите на градовете Монтана, Лом, Берковица, Вършец,
Вълчедръм, Брусарци и Бойчиновци ще се осъществява от съответната община.

Зимното поддържане през сезон 2013  –  2014  г.  ще се осъществява от
„Пътинженеринг - М” АД Монтана по Договор № Д-59/23.11.2010 г. на 565,774
км. републикански пътища, приравнени към двулентов път, разпределени по степени
и нива в Плана за зимно поддържане сезон 2013 – 2014 г.
          Планът за зимно поддържане сезон 2013 – 2014 г. на РПМ на територията на
ОПУ – Монтана е утвърден.

В АПИ са представени за утвърждаване:
- Оперативен план при влошени зимни условия;
- Оперативен план на изпълнителя;
- План за действие при влошени метеорологични условия на РП ІІ-81 „Проход

Петрохан”.
Взето е под внимание да не се допуска дублиране на една и съща техника за

зимно поддържане на републиканската и общинската пътна мрежа.
В периода 16.10.2013 г. – 18.10.2013 г. ОПУ – Монтана е извършило

предварителна проверка на готовността за зимно поддържане на републиканските
пътища на територията на област Монтана по опорни пунктове (ОП).

Наличните количества инертни материали са - 440 т. сол (14,3 % от
планираните в плана за зимно поддържане 3 074,4 т), 3 115 т. пясък и фракция 0-5
(18,3 % от планираните 16 994,2 т) и 10 т. химически вещества (100%  от
планираните).

До началото на зимния сезон изпълнителят е с намерение да достави минимум
60% от планираните количества сол и пясък по опорните пунктове.

Състоянието на техниката на изпълнителя за зимното поддържане е следното:
От общо 82 бр. специализирана техника 50 броя (61 %) се намира на

опорните пунктове, като от тях 26 бр. (32 %) са технически изправни и оборудвани
за зимно поддържане, 22 бр. (27 %) са технически изправни и предстои да се
оборудват с необходимия инвентар, 2 бр. (2%) са в ремонт и 29 бр. (35%) се
намират на други обекти.

Последните при влошаване на метеорологичните условия в рамките на 6
астрономически часа могат да бъдат придвижени до ОП и оборудвани с необходимия
инвентар.

Дружеството има закупени 3 бр. нови машини за зимно поддържане, на които
им предстои регистрация.
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          Главен инспектор Елвис Иванов, началник сектор „Пътна полиция” към
ОД на МВР – Монтана

Областна дирекция на МВР - Монтана е създала необходимата организация за

съвместна работа с Областно пътно управление – Монтана и Областно управление

„Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана през зимния период на

2013 – 2014 г. за зимното поддържане, организацията на движението и извършването

на контрол по републиканската и общинските пътни мрежи на територията на

областта.

Изготвени са оперативен план за действие при утежнени зимни условия и план
за действие при влошени метеорологични условия по РП ІІ – 81 (Проход „Петрохан”) в
готовност за въвеждане на варианти за временна организация на движението по
републиканските пътища на територията на ОПУ –  Монтана,  силите и средствата за
тяхното покриване и местата за функциониране на временни КПП.

Организирано е взаимодействието между длъжностните лица, имащи пряко
отношение към зимното поддържане на републиканската и общинските пътни мрежи.

Извършена е необходимата проверка за състоянието на хоризонталната
маркировка, вертикалната сигнализация и предпазните елементи на пътищата от
републиканската и общинските пътни мрежи в населените места,  в районите около
училищата, автобусните спирки, местата за престой на таксиметровите автомобили и
пешеходните пътеки.

Установени са участъците с концентрация на ПТП на територията на ОД на МВР
- Монтана и информацията за тях е предоставена на Районните управления
«Полиция» към  ОД на МВР – Монтана.

Органите на «Пътна полиция» разполагат с наличната техника за извършване
на контрол, но същата не е достатъчна.

Районните управления «Полиция» - Берковица и Вършец разполагат с
автомобили с повишена проходимост за покриване на високопланинската пътна мрежа
и прохода „Петрохан”.

Създадена е организация за въвеждане на 24-часов наряд, оборудван с
необходимите автомобили с повишена проходимост.
          Пътят след гр. Берковица по посока прохода „Петрохан” се следи непрекъснато.
          С Областно пътно управление - Монтана са съгласувани обходни маршрути за
движение с цел избягването на задръствания по републиканската пътна мрежа при
обилни снеговалежи и обледяване на пътя.
          Областната дирекция има готовност за уведомяване на Областно управление
„ПБЗН”  –  Монтана чрез съответните дежурни при необходимост от автомобили и
специализирана техника с висока проходимост за изтегляне на закъсали и аварирали
МПС.
         Създадена е организация за координиране на дейностите при получаване,
обобщаване и предаване на информация за метеорологичната и пътната обстановка
на територията на област Монтана.
       При необходимост от затваряне на определен пътен участък или въвеждане на
ограничения на движението за повече от три часа, незабавно се уведомяват
дежурните в Областна дирекция на МВР -  Монтана,  Областно пътно управление -
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Монтана, Областно управление „ПБЗН” - Монтана и ГД „Охранителна полиция” –
София, като информацията за възстановяване на пътното движение ще се подава в
същата последователност.
           Органите на пътна и охранителна полиция са инструктирани за осъществяване
на засилен контрол в участъците с въведени забрани, налагането на санкции на
нарушителите, като при задръстване се предприемат мерки за  регулиране на
движението по предварително подготвени и почистени пътища по определени
маршрути.

Създадена е организация за непрекъсното предоставяне на информация на
средствата за масово осведомяване относно състоянието на  пътната обстановка на
територията на областта и предупредителна информация за рисковите и опасни за
движение участъци от пътната мрежа.

          Главен инспектор Ивайло Цветанов, началник сектор „П, ПД и К” при

ОУ „ПБЗН” – Монтана.

Мероприятията, които ОУПБЗН - Монтана предприема за намаляване на риска

от бедствия при зимна обстановка, са следните:

Създадена е необходимата организация за въвеждане на непрекъснато
дежурство, оповестяване на личния състав, готовност на противопожарната и
аварийно -  спасителна техника за работа при зимни условия,  с цел осигуряване
достъпа на същата до всички населени места,  курорти,  хижи и обекти  при обилни
снеговалежи и трудни зимни условия.

Актуализирани са плана за действие при обилни снеговалежи,  бури и
заледявания, схемата за оповестяване и телефонния указател на длъжностните лица,
ангажирани със спасителни дейности при усложнена зимна обстановка.

Съгласуван е плана за зимно поддържане и действие при усложнена зимна
обстановка на Областно пътно управление – Монтана.

1. Готовност на  силите на ОУ „Пожарна безопасност и защита на
населението” - Монтана за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при снегонавявания и
обледявания

За провеждане на СНАВР ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” -
Монтана разполага с група „Спасителни дейности”  в състав от 27  спасители със
следното спасително оборудване:

· За разузнаване с високопроходима техника на маршрути и райони на
снегонавявания и обледявания, затворени участъци от пътната мрежа и др.

Разполага с 1 бр. АТВ и 12 бр. автомобили с повишена проходимост, от които 5
бр. леки автомобили, 4 бр. товарни автомобили и 2 бр. бронирани верижни машини.

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

· За извличане на закъсали моторни превозни средства, разчистване на
задръствания по пътната мрежа и възстановяване на движението.

Разполага с 4 бр. машини, от които 2 бр. колесни влекачи, марка Татра и Краз,
1 бр. пътепрокарвач ПКТ и 2 бр. бронирани верижни машини, разположени в група
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„Спасителни дейности”, както и 4 бр. товарни автомобили, марка ЗИЛ 131,
разпределени в участъци, както следва:

- РСПБЗН - Монтана – 1 бр.;
- УПБЗН - Г. Геново -  1 бр.;
- РСПБЗН - Берковица – 1 бр.;
- УПБЗН - Вършец – 1 бр.

и 1 бр. АЦ 40 на база ЗИЛ 131 в РСПБЗН - Лом.
· 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 щабовете подвижен пункт за управление. Същият се
използва за ръководство и координация на СНАВР в районите на събитията.

· Снабдяване на населението със стоки от първа необходимост и
оказване на помощ в труднодостъпни и изолирани райони.

 За изпълнение на задачата управлението разполага с 3 бр. машини, от които 2
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 6 души, всеки от които разполага
с пълен комплект алпийско оборудване. Екипът е осигурен със специален автомобил
с повишена проходимост.

· Провеждане на спасителни и ликвидационни работи при катастрофи
и аварии с опасни вещества.

Разполага с 1 бр. специализиран химически автомобил, 4 бр. спасителни
автомобили, автокран - 1 бр., 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” се води денонощно
дежурство.

· Координация на спасителните и неотложните аварийно-
възстановителни работи.

Координацията на съставните части на единната спасителна система се
осъществява чрез Оперативния център (ОЦ) към ОУПБЗН – Монтана.

Към центъра има изградени:
- интегрирана информационна система;
- система за ранно предупреждение и оповестяване.

          Създадена е организация за своевременно събиране на информация за
обстановката в областта и общините, обобщаване и анализиране от оперативния
дежурен по Оперативния център на ОУПБЗН и своевременно изпращане на
информацията до ОД по НОЦ на ГДПБЗН - МВР.

Уточнена е схемата за оповестяване на съставните части на ЕСС при усложнена
зимна обстановка.

Начинът за оповестяване (искане на помощ от общините и
институциите) е както следва:
           Чрез оперативните дежурни в Оперативния център на телефони: 096/396464,
096/300799 и 096/315112 и факс, 096/316112, чрез директната връзка с група
„Спасителни дейности” на тел. 096/300774.
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3. Организация за взимодействието между ОУПБЗН и ОПУ - Монтана, ОД
на МВР - Монтана и органите на местната изпълнителна власт.

Редът за събиране и обмен на информацията при усложнена зимна обстановка
е регламентиран в заповед на председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура”.

При зимна обстановка ОУПБЗН, чрез ОД по ОЦ всекидневно обобщава
информацията за обстановката на територията на областта, а при усложняване на
обстановката докладите се изготвят на всеки 2 часа или незабавно.

ОЦ има готовност за своевременно свеждане на предупреждения до общините и
институциите за опасни явления.

При обилни снеговалежи и усилен трафик ОУПБЗН има готовност при
необходимост да осигури дежурства със спасителна техника по проблемните пътни
участъци с цел намаляване времето за реакция.

4. За нуждите на Областния щаб за изпълнение на План за защита при
бедствия в област Монтана и в частност 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 (ЕСС) 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.

            Г-н Любомир Бранков – началник на областен отдел «Контролна

дейност» ДАИ - Монтана

Извършена е необходимата проверка на автомобилите за движение през
зимата.
       Създадена е организация за извършване на периодични прегледи на МПС

съгласно законовите и подзаконови нормативни актове, като ще се обръща основно

внимание на оборудването на автомобилите с подходящи за сезона гуми,
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изправността на спирачната система, светлинната сигнализация, отоплителната и

вентилационната система, с особено внимание на пътни превозни средства за

обществен превоз.

Служебните автомобили на областния отдел са оборудвани с необходимите
средства за комуникация и е актуализиран списъкът с телефоните за връзка с
териториалните структури и институции за работа при бедствия и аварии.

          Г-н Георги Иванов – ръководител направление Монтана – Видин към

«ЧЕЗ Разпределение България» АД

В диспечерския пункт в гр. Монтана има организирано денонощно дежурство.
Ремонтно-аварийни групи се намират на домашно дежурство в готовност за

действие при нужда.
Осигурени са дежурни екипи за работа при извънредни ситуации за

отстраняване на повреди в преносната и електроразпределителната мрежа,
възникнали от влошените метеорологични условия вследствие на бури, заледявания,
снегонавявания и др., които са снабдени с необходимите инструменти, материали,
автомобили, специализирана и свързочна техника.

Създадена е необходимата организация за осигуряване на нормалната работа
на електроразпределителните съоръжения при зимни условия.

Извършени са необходимата профилактика на съоръженията, обходи и върхови
ревизии на кабелните и въздушните електропроводи, почистване на трасетата на
въздушните електропроводи, изпитания и подобряване на техническите показатели,
почистване на трансформаторните постове, профилактика и ремонт на мрежите за
ниско напрежение и подготовката на транспортните средства за зимния сезон.

В аварийните складове в гр. Монтана и гр. Лом и централния склад в гр. Враца
има в наличност необходимите аварийни и резервни части, които се зареждат
регулярно един път в седмицата.

Поддържат се телефонните линии за сигнализиране за възникнали аварии.

          Представител на Електроенергиен системен оператор – ЕАД,
Експлоатация и ремонт на преносната мрежа – Мрежови експлоатационен
район (МЕР) – „Монтана”

На територията на МЕР – Монтана, която обхваща областите Монтана, Враца и
Видин са изградени и експлоатират следните електрически съоръжения и енергийни
обекти:

Електропроводи високо напрежение:
- за напрежение 400 кV с дължина – 466 км.;
- за напрежение 220 кV с дължина – 215 км.;

     -     за напрежение 110 кV с дължина – 1010 км.
Електрически подстанции – 25 бр. с инсталирана мощност 1636 МVА.
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» на
Централното диспечерско управление при НЕК – ЕАД и утвърдените местни
инструкции за действие на оперативния персонал при изпълнение на План за
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осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи от
всички енергийни обекти на «ЕСО» - ЕАД МЕР – Монтана.

Към настоящия момент МЕР – Монтана е актуализирал аварийния план за
защита при бедствия и осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи.

Във връзка със зимното поддържане и готовност за действие при усложнена
зимна обстановка в ЕСО ЕАД, МЕР – Монтана се изпълнява Програма за есенно-зимна
подготовка 2013 – 2014 г. , която се отнася до:

- реконструкция в ел. подстанциите;
- извършване на планови ремонти в ел. подстанциите;
- извършване на върхови ревизии, рехабилитация, обходи, укрепване на

стълбове, подмяна на изолаторни елементи и др. на въздушни електропроводи по
утвърден график;

-  подготвени са всички МПС и механизацията за есенно-зимната
експлоатация;

-  осигурени са материали,  инструменти и работно облекло за персонала и
дежурните екипи за работа през зимния сезон.

Дружеството е приключило подготовката си за зимния сезон и е извършило
проверка на всички подстанции.

          Г-н Тихомир Истатков – мениджър на Газоразпределително дружество

Монтана към «Овергаз – Запад» АД, гр. Кюстендил

Организирано е осигуряването на непрекъсната и безопасна работа на

газоразпределителната мрежа и съоръженията, собственост на дружеството.

Извършена е профилактика на всички съоръжения, съгласно Плана за 2013 г.
За безопасната работа на газопроводите са извършени необходимите обходи на

газопроводите на територията на населените места.
Актуализиран е Планът за локализиране и ликвидиране на аварии.
За гарантиране безопасността на газопреносната и прилежащите й съоръжения

е организирано непрекъснато денонощно дежурство с дежурен автомобил и аварийни
телефони.

Газоразпределителната мрежа на дружеството се защитава от две катодни
станции за електрохимична защита, които поддържат нормални параметри на
защитавания газопровод.

През отчетния период са извършени всички необходими измервания на
електрическите потенциали и ежемесечно се съставят протоколи за резултатите от
измерванията.

Дружеството е готово за работа при зимни условия през сезон 2013 – 2014 г.

          Д-р Даниела Караилиева – директор на Регионална здравна инспекция

– Монтана

РЗИ -  Монтана е актуализирала плана за защита при бедствия в частта –
Действие при усложнена зимна обстановка и има готовност за реагиране и
осигуряване на медицинско обслужване на населението при усложнена зимна
обстановка.
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Изготвени са разчетите за готовността на медицинските екипи и осигуреността
им с необходимите материали.

До лечебните заведения на територията на областта, Центъра за спешна
медицинска помощ Монтана и филиалите към него са изпратени указания за действие
при усложнена зимна обстановка и медицинско осигуряване на населението през
зимния период  2013 – 2014 г.

Планирани са проверки 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.

          Г-н Любомир Иванов – директор на Регионална инспекция по околната

среда и водите – Монтана

РИОСВ – Монтана извършва проверки на обекти, съгласно утвърден график.
Планът за действия при усложнена зимна обстановка е актуализиран и

съответните длъжностни лица са запознати с неговото съдържание и реда за работа.
РИОСВ – Монтана е в готовност да извършва непрекъснато наблюдение и

предприемане на превантивни мерки за опазване на околната среда и водите от
вредни емисии.

Създадена е организация за съвместна работа с другите териториални
структури и институции на територията на областта.

          Г-жа Нина Кирилова – представител на Регионален инспекторат по

образованието – Монтана

Регионалният инспекторат по образование – Монтана има изготвен план за
работа през зимния сезон 2013 – 2014 г.

На директорите на училищата са поставени задачи за изготвяне на планове за
работа при усложнена зимна обстановка, като се обръща внимание на осигуреността
на отоплението, транспорта и медицинското обслужване, провеждане на инструктажи
на учениците, учителите, служителите и обслужващия персонал.

Предприети са мерки за координиране на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи при зимна обстановка по общини.

Планиран е контрол по подготовката на училищата и обслужващите звена за
провеждане на учебен процес при тежки зимни условия и осигуряване на
необходимия ресурс за отопление, осветление, транспорт и медицинско обслужване.

Продължава осигуряването на запасите от горива за отопление и транспорт.
Извършва се проверка на работата на отоплителните инсталации и парните

котли,  радиаторите,  топломерите,  като отоплението ще се осъществява с течни и
твърди горива и природен газ.

Риск за нормално провеждане на учебния процес съществува при

продължително спиране на електрозахранването, образуване на преспи при

снегонавявания или заледяване на пътищата.
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Осигурена е телефонна връзка на училищата с РИО – Монтана, с национален

телефонен номер 112 и дежурните екипи на Областно управление «ПБЗН» - Монтана,

ОД на МВР – Монтана и др.

Осигурена е безопасността на условията за здраве, възпитание и обучение на

децата и учениците.

РИО – Монтана ще разчита за съдействие при необходимост на ОПУ – Монтана,

ОУ ПБЗН – Монтана, ОД на МВР – Монтана и др.

Изпълняват се дейности по проверка техническото състояние на ученическите

автобуси за експлоатация при усложнена зимна обстановка.

          Г-н Детелин Иванов – представител на «В и К» Оод - Монтана

Дружеството е организирало и започнало подготовката си за зимен сезон 2013

– 2014 г.

         Плана за работа при зимни условия е актуализиран.

         Организирано е осигуряването на непрекъснато подаване на вода за

населението.

         Извършена е профилактика на съоръженията, съгласно Плана за работа при

усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2013 – 2014 г.

         Организирано е непрекъснато дежурство в готовност за извършване на

аварийно-възстановителни работи от дежурни екипи.

В момента завиряването на язовир „Среченска бара”, намиращ се на

територията на община Берковица, предназначен за питейни нужди на населението в

общините Враца и Монтана и други по-малки населени места е около 80 %, спрямо

максималния обем на завиряване, като количеството вода в сравнение със същия

период на 2012 г. е по-голямо.

Г-н Игор Репкин - началник на ХТР – Монтана към „Напоителни
системи” ЕАД – клон Мизия

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.

Г-н Сашо Каменов -  директор на Регионална дирекция по горите –
Берковица

Дирекцията е готова за посрещане на зимния сезон,  същата разполага с
необходимата техника и при необходимост е в състояние да оказва помощ.

Г-жа Леночка Ангелова - директор на ХМО – Монтана
Месеците ноември и декември 2013 г. и януари 2014 г. се характеризират,

като относително топъл период за сезона.
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Очакват се отделни превалявания от дъжд през втората половина на ноември
и сняг около края на декември 2013 г., изключвайки високите части на планините над
1500 м. надморска височина, където валежи ще има вна по ранен етап.

Г-н Петър Петров –  директор на областна дирекция „Земеделие”  -
Монтана

Дирекцията се подготвя за зимния сезон.
Има изготвен план за работа, които ще се представи на областния управител

за съгласуване.

Г-н Олег Димитров – окръжен прокурор при Окръжна прокуратура -
Монтана

По принцип окръжна прокуратура няма пряко отношение към подготовката на
областта за зимния сезон,  но при необходимост имаме готовност за оказване на
правна помощ при разрешаване на отделни казуси.

Г-жа Мая Ройдева – директор на БЧК – област Монтана
БЧК –  област Монтана има готовност за работа и действие при усложнена

зимна обстановка.
Изградена е система за своевременно оповестяване на общинските структури,

с цел оказване помощ на населението при ниски температури.

Г-н Димитър Петров –  директор на дирекция „Инспекция по труда” –
Монтана

Дирекцията има готовностза работа при зимни условия.

Д-р Людмил Антов – началник на отдел в Областна дирекция по
безопасност на храните - Монтана

Дирекцията има готовност при появяване на заболявания по животните през
зимния период да предприеме необходимите мерки.

Също така извършва необходимия контрол за безопасност на предлаганите
хранителни продукти на пазара.

Г-н Николай Николов – представител на Басейнова дирекция за
управление на водите Дунавски район с център Плевен

Обръщам внимание на кметовете на общини, да предприемат необходимите
законови мерки за извършване почистването на речните корита в урбанизираните
територий и след язовирните стени, в протежение на 500 м., с цел да не се допускат
аварии и инциденти при високи води.

Кметовете (представители) на общините от област Монтана
Същите докладваха за създадената организация за поддържане на

общинските и уличните пътни мрежи в населените места и готовността им за действие
при усложнена зимна обстановка.

Започнали са подготовката за зимен сезон 2013 – 2014 г.
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          Актуализирани са съставите на общинските щабове за изпълнение на
плановете за защита при бедствия и схемите за оповестяването им.
          Преразгледани и уточнени са графиците за носене на непрекъснати дежурства.
          Организира се здравното и медицинското обслужване на населението и
снабдяването му със стоки от първа необходимост при усложнена зимна обстановка.
           Извършва се подготовка на общинските училища и детски градини за работа
при тежка зимна обстановка, като се осигуряват различните видове горива за
отопление на сградите и транспортиране на учениците.

Автобусите за извозване на учениците се подготвят в техническо отношение за
превоз при зимни условия.

В отделни малки населени места за медицинско обслужване на учениците се
разчита на общопрактикуващите лекари, поради липса на щатно назначени
медицински лица към училищата.

Създадена е организация и се предприемат  необходимите превантивни мерки

за работа при усложнена зимна обстановка за зимното поддържане на общинските и

уличните пътни мрежи,  за което до средата на м.  ноември 2013  г.  предстои

подписване и сключване на договори с фирми и частни лица, собственици на техника,

за извършване на снегопочистване, за снабдяване с инертни материали и

разполагането им на определени места, за снабдяване на населението с хранителни

продукти и стоки от първа необходимост,  за поддържане на непрекъсната връзка с

поделенията на «ЧЕЗ Разпределение –  България»  АД и «В и К»  дружествата,  за

осигуряване на противопожарната безопасност и др. услуги от жизненоважно

значение за населението.

От всички общини (11 на брой)  само община Якимово има сключен договор с

изпълнител за зимно поддържане на общинската и улична пътни мрежи, а останалите

10 са в процедура за сключване на договори.

Кметовете и представителите на общините в област Монтана не поставиха

въпроса за недостиг на финансов ресурс за изпълнение на дейностите през зимния

сезон и осигуряване на нормално функциониране на инфраструктурата, снабдяването

и услугите за населението.

           След изчерпване на дневния ред, заседанието беше официално закрито от г-н
Анатолий Младенов – областен управител на област Монтана.

Секретар на Областния щаб
за изпълнение на Плана за защита при бедствия
в област Монтана
Старши инспектор Генади Горанов – началник група ППД
в ОУПБЗН – Монтана (п)

Водещ протокола:
инж. Стилиян Стоянов (п)
главен специалист ОМП
в дирекция АПОФУС в областна администрация - Монтана
22.10.2013 г.
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