ПРОТОКОЛ
Днес 07.11.2011 г., понеделник, в изпълнение Заповед № Р - 230/19.10.2011
г. на министър-председателя на Република България, във връзка с подготовка на
страната за зимния сезон 2011–2012 г. и Заповед № РД-19-19/27.10.2011 г. на
Областния управител на област Монтана за предприемане на превантивни мерки за
намаляване

на

последствията

за

населението

и

осигуряване

нормалното

функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на територията на
област Монтана от 10.30 ч. в голяма заседателна зала на Областна администрация –
Монтана се проведе разширено заседание на Областния щаб за координация на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствена зимна
обстановка към Областния управител на област Монтана с участие на ръководители
на териториални структури на министерства и ведомства и кметовете (представители)
на общини, във връзка с подготовката им за работа и преодоляване на възникнали
усложнения през зимния период.
От официално поканените 32 длъжностни лица - членове на Областния щаб
за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи към
областния управител на област Монтана, ръководители на териториални структури и
кметове на общини на заседанието присъстваха 31.
По неизяснени причини не присъства представител от община Бойчиновци.
Съвещанието премина при следния дневен ред:
1. Откриване на заседанието от Областния управител на област Монтана.
2. Подготовка и създадена организация от Областно пътно управление –
Монтана за поддържане на републиканската пътна мрежа в областта през зимния
сезон 2011 - 2012 г. – доклад от Директора на ОПУ – Монтана.
3. Готовност на органите на ОД на МВР - Монтана за осигуряване на
организацията на движението и контрола на моторните превозни средства през
зимния сезон 2011 - 2012 г. - доклад от началник сектор «Пътна полиция» към ОД на
МВР – Монтана.
4. Готовност на силите на ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението”
- Монтана за действие при усложнена зимна обстановка – доклад от началника на ОУ
“Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана.
5. Подготовка и създадена организация за поддържане на общинските пътни и
улични мрежи в общините и населените места за действие при усложнена зимна
обстановка – доклади от кметовете (представители) на общините.
6. Готовност на териториалните структури за действие при възникване на
критични ситуации през зимния сезон – доклади от ръководителите на териториални
структури.
7. Предложения, обсъждания и приемане на решения.
Заседанието беше официално открито от Областния управител на област
Монтана и председател на Областния щаб за координация г-н Ивайло Петров, който
информира присъстващите за необходимостта от провеждане на заседанието в
изпълнение на Заповед № Р - 230/19.10.2011 г. на министър-председателя на
Република България и съобщи дневния ред.

След откриване на заседанието бяха изслушани докладите на ръководителите
на териториални структури и кметове (представители) на общините от област Монтана
, както следва:
Директорът

на

ОПУ

–

Монтана

г-н

Ивайло

Спасов,

докладва за

подготовката и създадената организация от Областно пътно управление - Монтана за
поддържане и експлоатация на републиканската пътна мрежа в областта през зимния
сезон на 2011 - 2012 г.
Областно пътно управление - Монтана стопанисва 603,303 км Републикански
пътища на територията на област Монтана, разпределени в три Районни пътни служби
(РПС) - Монтана, Лом и Берковица, както следва:
І клас

ІІ клас

ІІІ клас

Пътни

ОБЩО

(км)

(км)

(км)

връзки (км)

(км)

Монтана

51,9

34,9

182,5

2,3

271,5

Лом

-

87,7

135,0

1,6

224,3

Берковица

-

39,0

68,5

-

107,5

ОПУ-Монтана:

51,9

161,5

386,0

3,9

603,3

РПС

Зимното поддържане на Републиканските пътища на територията на Областно
пътно управление – Монтана за сезон 2011/2012 г. ще се осъществява от
„Пътинженеринг - М” АД - гр. Монтана, съгласно сключен Договор № Д-59 от
23.11.2010 г.
Договорът е със срок на действие до 01.12.2014 г. за РПС – Монтана и РПС –
Берковица и до 15.12.2014 г. за РПС – Лом.
Съгласно подписани Споразумителни протоколи за съвместно финансиране на
поддържането на републиканските пътища в границите на територията на област
Монтана, поддържането (включително зимно) на РП в зоните на градовете 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 2011/2012 г. по Договор № Д-59 от 23.11.2010 г. АПИ и ОПУ
– Монтана ще осъществява зимното поддържане на 565,774 км републикански
пътища, приравнени към двулентов път, разпределени по степени и нива в Плана за
зимно поддържане - сезон 2011/2012 г.
В Оперативния план за зимно поддържане сезон 2011/2012 г. на РПМ на
територията на ОПУ – Монтана, изготвен от „Пътинженеринг - М” АД - гр. Монтана,
броя и вида на техниката, която ще се използва за зимно поддържане е описана по
пътни участъци, опорни пунктове, регистрационни номера, име, телефон и адрес на
водача на превозното средство, както и координати на отговорниците по зимно
поддържане от фирмата изпълнител за РПС Монтана, Лом и Берковица.
Оперативният план е съгласуван с Директора на ОПУ-Монтана, с Областния
управител на област Монтана, с Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР
– Монтана и с Началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” - Монтана.
2

Състоянието на пътните настилки на Републиканските пътища в Областно
пътно управление – Монтана е както следва:

СЪСТОЯНИЕ

КЛАСОВЕ ПЪТИЩА

Пътни

Общо

%

І

ІІ

ІІІ

връзки

(км)

добро

36,769

45,757

53,404

1,300

145,229

24,1%

средно

10,876

8,081

82,021

1,636

127,274

21,1%

лошо

4,267

74,985

250,548

1,000

330,800

54,8%

Общо ОПУ:

51,908

161,486

385,973

3,936

603,303

100%

Общо за текущ ремонт и поддържане към 01.10.2011 г. ОПУ - Монтана е
изразходвало 994 116,48 лева с ДДС.
През 2011 г. се извърши изкърпване на 307 км. републикански пътища на обща
стойност - 761 689,50 лв. с ДДС, както следва:
-

с гореща асфалтова смес – 166,2 км., което съставлява 17 189,7 м2 ;

-

с печматик – 138,7 км., което съставлява 236,4 м3;

-

със студена смес – 1,7 км., което съставлява 5,3 тона.
Изкърпването на големите и дълбоки дупки подобряват безопасността на

движението, но като цяло не подобряват състоянието на пътните настилки.
Също така бяха възстановени 224 м. еластични огради, деформирани от ПТП,
откри се видимост в зоната на кръстовища и хоризонтални криви, чрез изсичането на
18 000 кв.м. храсти, окосиха се 550 дка банкети, а за актуализиране и попълване
вертикалната сигнализация по пътищата са поставени 50 броя пътни знаци.
За привеждане на РПМ в експлоатация при зимни условия от АПИ са одобрени
още 500 000 лв. с ДДС.
Средствата ще се използват до края на ноември 2011 г. за:
- полагане на осова хоризонтална маркировка по главни направления с висока
интензивност;
- извършване на отводнителни мероприятия по РП чрез подравняване на
банкети и почистване на окопи;
- изкърпване на повреди по пътната настилка;
- възстановяване на СПО;
- възстановяване на деформирани участъци от платното за движение, като
свлачище „Чернила” и други по РП ІІ-81 „Благово – Монтана”, РП І-1 (Е-79) „Монтана
– ОПУ - Враца” и РП ІІІ-1621 „Сопово – Пърличево”.
Предстои завършване на рехабилитацията и подписване на Акт 15 за обект:
Рехабилитация на пътната инфраструктура – ЛОТ 1, Северозападна област, Път ІІ-11
„Видин - Гиген”.
Три от пътните участъци са на територията на ОПУ - Монтана.
Временната организация на движение там е удължена до приемане на
постоянната организация на движение в рамките на м. ноември 2011 г.
Обекти от аварийната програма:
- РП ІІІ-8104 „Пърличево – Замфирово” – извършват се довършителни работи;
Пътният участък от около 6 км ще бъде готов за зимна експлоатация.
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- Мост над р. Огоста на РП ІІІ-101 в гр. Бойчиновци – поради частично
финансиране, ремонтът на съоръжението няма да бъде завършен през тази година и
движението ще продължи да се осъществява по временния мост, който е с ограничена
товароносимоспособност и е с въведена забрана за движение на МПС над 15 тона;
- Мост над р. Ботуня на РП ІІІ-162 – Изпълнителя „ГБС” извършва ремонтните
дейности, като до края на годината движението по съоръжението ще бъде
възстановено. В момента движещите се в направление „Вършец – Враца” и обратно
използват обходен маршрут през с. Сумер.
През месец септември 2011 г. започна рехабилитацията на РП ІІ-81 „Проход Петрохан” от км. 50+820 до км. 72+706, включен в ЛОТ 18 „Транзитни пътища V”.
Пътната настилка в този участък е изцяло в лошо състояние.
Изпълнителят Сдружение „АЛПИНЕ – ПИМ” предприеха действия по изкърпване
на прохода през м. октомври 2011 г., с което осигуриха безопасност на движението и
възможност за експлоатация при зимни условия.
Първият сняг паднал на 09.10.2011г. бе краткотраен и не се наложи
снегопочистване и/или опесъчаване.
Своевременно бяха почистени падналите клони и дървета на платната за
движение от фирмата - изпълнител.
ОПУ – Монтана е предприела необходимите действия за маркиране на всички
дървета в обхвата на РП ІІ-81 „Проход Петрохан”, които застрашават безопасността
на движението. Предстои тяхното премахване.
В съответствие с „Технически правила и изисквания за поддържане на
пътищата”, са изготвени и съгласувани на местно ниво с Областния управител на
Област Монтана, с началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана и
с началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”
- Монтана:
- План за зимно поддържане сезон 2011/2012 г. на РПМ на територията на ОПУ
– Монтана;
- Оперативен план за зимно поддържане сезон 2011/2012 г. на РПМ на
територията на ОПУ – Монтана с посочена механизация и отговорници, изготвен от
Изпълнителя „Пътинженеринг - М” АД - Монтана;
- Оперативен план с варианти на действие при влошени зимни условия и
въвеждане на временна организация на движението (ВОД) по РП на територията на
ОПУ – Монтана;
- Оперативен план с варианти на действие при влошени зимни условия и
въвеждане на временна организация на движението (ВОД) по РП ІІ-81 „Проход
Петрохан”.
Плановете са представени в Агенция „Пътна инфраструктура” за утвърждаване.
Със Заповед № 69/28.10.2011 г. на ОПУ – Монтана, считано от 28.10.2011 г.
започна подаването на информация по утвърден от АПИ образец до Ситуационния
център за метеорологичната обстановка, състоянието на РПМ и въведената ВОД.
За организацията и контрола на движението за осигуряване на нормална
проходимост по републиканските пътища на територията на област Монтана през
есенно-зимен сезон 2011/2012 г. е издадена Заповед № 70/31.10.2011 г. на ОПУ –
Монтана, съгласувана с началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР –
Монтана, с началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на
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населението” - Монтана и с началника на Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ”
– Монтана.
С горепосочената Заповед и с писмо Изх. № 583/31.10.2011 г. е въведено
денонощно дежурство на всички опорни пунктове във връзка със зимното поддър жане
на РПМ на територията на ОПУ – Монтана.
Във връзка със Заповед № РД–19–18 /25.10.2011 г. на Областния управител на
област Монтана на 02 и 03 ноември 2011 г. се извърши проверка за готовността на
Областно пътно управление – Монтана и фирмата изпълнител за зимно поддържане.
Констатира се, че „Пътинженеринг - М” АД има готовност за снеопочистване и
опесъчаване на РПМ, като е доставил по опорните пунктове към 03.11.2011 г. - пясък
– 12 650 м3, от планирани 17 500 м3 и сол 2 550 тона, от планирани 1 750 т.
През зимен сезон 2011/2012 г. ще се използват 14 бр. опорни пункта и 86 бр.
машини, от които 72 бр. са в готовност.
Областно пътно управление – Монтана разчита на взаимодействие със Сектор
„Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана, относно координацията за зимното
поддържане, контрола и спазване на въведените при необходимост ограничения за
МПС по пътни участъци, както и на органите на Областно управление „Пожарна
безопасност и защита на населението” – Монтана за помощ на нуждаещите се при
кризисни ситуации и на Областен отдел „Контролна дейност” – ДАИ - Монтана за
контрола над тежкотоварните МПС и пригодността им за движение при зимни условия,
с цел осигуряване безопасност на движението по Републиканските пътища при зимни
условия.
Началникът на ОУ ”Пожарна безопасност и защита на населението”Монтана – комисар Венцислав Райков, 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.
В тях е отразена пълната групировка от сили и средства, задълженията на
отделните институции, организацията на взаимодействието и управлението.
По поддържане на свързочно-оповестителната система
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 свързочно-оповестителна
система, която се състои от:
- Технически комплект за оповестяване - предназначен за централизирано
оповестяване и обмен на информация между дежурните по съвети по сигурност в
областта и общините.
На територията на областта са развърнати 13 бр. ТКО, от които 11 бр. в
общините и 2 бр. в ОУ “ПБЗН”-Монтана.
- Система “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.
5

Силите

от

Единната

спасителна

система

поддържат

собствена

УКВ

радиосвръзка.
- Подвижни 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 с 30 бр. сирени за нуждите на щабовете за
координация, отделно спасителните автомобили имат монтирани озвучителни уредби,
чрез които може да се извърши оповестяване на населението и даване указания за
поведение и действия.
Свързочнооповестителната 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 58 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 щабовете за координация подвижен пункт за управление.
Същият се използват за ръководство и координация на СНАВР в районите на
събитията.
 За разузнаване с високопроходима техника на маршрути и райони на
снегонавявания и обледявания, затворени участъци от пътната мрежа и др.
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. 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.
 Извличане на закъсали моторни превозни средства, разчистване на
задръствания по пътната мрежа и възстановяване на движението.
За изпълнение на задачата 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. ПА „ЗИЛ 131”, разпределени в участъци
както следва:
-

РС „ПБЗН” - Монтана – 1 бр.;

-

У – к „ПБЗН” - с. Г. Геново - 1 бр.;

-

РУ „ПБЗН” - Берковица – 1 бр.;

-

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

– гр. Лом.
 Снабдяване на населението със стоки от първа необходимост и
оказване на помощ в труднодостъпни и изолирани райони.
За изпълнение на задачата 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.
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 Провеждане на спасителни и ликвидационни работи при катастрофи
и аварии с опасни вещества.
За изпълнение на задачата 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 на е в изправност и готовност за реагиране при възникване на
аварийни събития. В група “СД” се води денонощно дежурство.


Координиране

на

спасителните

и

неотложните

аварийно-

възстановителни работи.
Координацията на съставните части на единната спасителна система се
осъществява чрез Оперативно комуникиционно-информационния център (ОКИЦ) 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 е, както следва:
- чрез дежурните по Оперативно-комуникационния информационен център
/ОКИЦ/ на телефони: 096/315112 и факс - 096/316112 и 096/300799;
- чрез директната връзка с група “СД” – на тел. 096/300774.
 Възстановяване разходите при провеждане на СНАВР;
Възстановяването на разходите на общините при провеждане на СНАВР при
усложнена бедствена зимна обстановка се извършва от резерва на държавния
бюджет, съгласно Правилника за организацията и дейността на междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Представител на Областна дирекция на МВР – Монтана - Началникът на
сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Монтана, инж.
Елвис Иванов докладва за създадената организация на движението и извършването
на контрол по пътищата през зимния сезон и при бедствена зимна обстановка.
Актуализиран

е плана за въвеждане при необходимост на временна

организация на движението при влошени метеорологични и пътни условия, в
проблемните пътни участъци на територията на област 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
пешеходни пътеки.
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За установените пропуски в организацията на движението са предприети
мерки за тяхното отстраняване в разпоредените оптимални срокове.
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”.
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.
В ОД на МВР - Монтана е създадена 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 Монтана, Областно управление „ПБЗН” - Монтана и ГД „Охранителна полиция” –
София, като информацията за възстановяване на пътното движение 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.
Директорът на РЗИ – Монтана д-р Даниела Караилиева докладва за
готовността на регионалната здравна инспекция за действие при усложнена зимна
обстановка.
Актуализира се плана на РЗИ – Монтана за предприемане на превантивни
мерки

за

намаляване

на

последствията

по

медицинското

и

хигиенно-

противоепидемичното осигуряване на населението при усложнена зимна обстановка.
Разработени са и се предоставят указания до лечебните заведения на
територията на областта, ЦСМП и филиалите към него за подготовката им за действие
при усложнена зимна обстановка и медицинско осигуряване на населението.
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Изготвят се предварителни разчети за носене на непрекъснато дежурство,
транспортиране и хоспитализиране на болни нуждаещи се от хемодиализа, родилки,
както и тежко болни.
Поддържа се резерв от лекарствени средства и медицински консумативи.
Сформирана е комисия за извършване на контрол на готовността на
лечебните заведения на територията на областта за работа при зимни условия.
Представителят

на

обособено

регионално

звено

към

“ЧЕЗ

-

Разпределение България” АД – София за областите Враца, Монтана и Видин,
мениджър процес „Разпределение на природен газ” – офис Монтана към
„Овергаз - запад” АД – гр. Кюстендил, и представителят на “В и К” ООД Монтана докладваха, че е създадена необходимата организация за предоставяне на
необходимите услуги на населението и поддържане на изградената инфраструктура в
изправно състояние при бедствена зимна обстановка, както и готовността им за
провеждане на спешни аварийно-възстановителни дейности по електропреносната,
газопреносната и “В и К” системите.
Имат готовност за въвеждане на дежурства за ръководство на аварийновъзстановителните работи.
Началникът на Регионален инспекторат по образованието – Монтана
г-жа Татяна Петрова докладва за предприетите превантивни мерки за намаляване
на последствията от усложнена зимна обстановка за осигуряване на нормален учебен
процес.
Изготвен е план за работа през зимния сезон 2011 – 2012 г., който е
съгласуван с Областния управител на област Монтана.
Директорите на училищата са изпратили в РИО – Монтана информация
относно

изготвените

планове

за

работа

при

усложнена

зимна

обстановка,

осигуреността на отоплението, транспорта и медицинското обслужване, проведените
инструктажи на ученици, учители, служители и обслужващия персонал.
Предприети са мерки за координиране на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни 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.
Извършва се постоянна проверка на работата на отоплителните инсталации и
парните котли, радиаторите, топломерите, като отоплението ще се осюществява с
течни и твърди горива и природен газ.
Продължава осигуряването на запаси от горива.
Риск

за

продължително

нормално
спиране

на

провеждане

на

учебния

процес

съществува

при

електрозахранването, образуване на преспи

при

снегонавявания или заледяване на пътищата.
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.
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Директорът на БЧК – област Монтана – инж. Мая Ройдева докладва, че
структурата има готовност за действие през зимния сезон и включване в мероприятия
при оказване помощ на населението.
Останалите ръководители на териториални структури и членове на
Областния щаб за координация при бедствена зимна обстановка докладваха,
че са предприети всички необходими превантивни мерки и имат готовност за работа
през зимен сезон 2011 – 2012 г.
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 сключени договори с фирми и частни лица за
извършване на снегопочистване и поддържане на общинската и уличната пътна
мрежа при зимни условия имат следните общини:
-

Община Берковица;

-

Община Брусарци;

-

Община Вършец;

-

Община Георги Дамяново;

-

Община Медковец;

-

Община Чипровци.

Община Вълчедръм има подготвени договори за подписване с „Пътно
поддържане” – Лом.
В община Лом зимното поддържане на пътищата се извършва основно от ОП
„Чистота” – гр. Лом. Предстои сключване на рамков договор с допълнителна
фирма.
В момента общината разполага с 0,800 тона техническа сол.
Заявена е доставка на 4000 куб.м. пясък и 25 тона техническа сол.
В община Якимово се провежда подготовка за зимното поддържане.
От община Монтана е извършена следната подготовка за зимен сезон 2011 –
2012 г.
Актуализиран е плана за защита при усложнена зимна обстановка на
Общинския щаб за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Има създадена организация за работа на училищата на територията на
общината при тежки зимни условия.
Сключен е договор с „Топофикация” АД гр. Монтана от 13.10.2011 г. за
доставка на топлина енергия за училищата и детските заведение на територията на
град Монтана, като за останалите на територията на общината е осигурено
необходимото количество гориво.
За поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия е проведена
процедура по Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ за избор
на фирма, която ще поддържа четвъртокласната пътна мрежа на територията на
Община Монтана с дължина 56 км.
Избран е изпълнител – „Пътинженеринг-М” АД гр. Монтана.
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Поддържането на уличната мрежа ще се извършва от Общинска фирма
„Чистота”, която е обезпечена с техника и необходимите материали за опесъчаване.
Всички кметове на населени места са сключили договори с юридически или
физически лица на територията на селата, които разполагат с необходимата техника
за зимно поддържане.
Осигурена е необходимата координация с регионално звено на „ЧЕЗРазпределение България” АД – клон Монтана, „Овергаз - запад” АД гр. Кюстендил,
офис Монтана и „В и К” ООД гр. Монтана за провеждане на аварийно-въстановителни
дейности по енергопреносната, газопреносната и ВиК ситеми, възникнали при тежки
зимни условия.
След

приключване

на

докладите,

секретаря

на

Областния

щаб

за

координация при бедствена зимна обстановка – старши инспектор Генади Горанов,
началник група „ППД” в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” – Монтана предложи на участниците в заседанието следните проекто –
решения:
1.

До 20.11.2011 г. ръководителите на териториални структури и кметовете

на общини да актуализират плановете за защита при бедствия – раздел – при
бедствена зимна обстановка и плановете за работа през зимен сезон 2011 – 2012 г.
2.

До 20.11.2011 г. ръководителите на териториални структури и кметовете

на общини да предприемат всички необходими превантивни мерки за работа при
усложнена зимна обстановка, за намаляване на последствията за населението,
нормално функциониране на инфраструктурата, осигуряване снабдяването със стоки
и услуги от първа необходимост и осигуряване на здравното и медицинско
обслужване на гражданите, за което да представят доклади до Областния управител
на област Монтана.
Поради липса на възражения, изменения и допълнения от страна на
участващите в заседанието към така предложените проекто – решения, същите бяха
приети за решения за изпълнение.
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 Областен щаб за координация
при бедствена зимна обстановка
към Областния управител на област Монтана
07.11.2011 г.

Водещ протокола:
инж. Стилиян Стоянов (п)
Главен специалист ОМП
в дирекция АПОФУС
07.11.2011 г.

11

