РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план
за защита при бедствия
състояло се на 30.10.2018 г., в 10.00 часа, в Областна администрация Перник,
пл. „Св. Иван Рилски”1Б, в заседателна зала „Струма“

Днес, 30.10.2018 г., от 10.00ч., в заседателна зала „Струма“ се проведе
редовно заседание на Областния щаб, на което присъстваха:
1. Ирена Соколова – Областен управител
2. Иво Иванов –Зам. областен управител
3. Валентин Петров – Секретар на община Радомир
4. Любомир Цветков – Зам. кмет на община Ковачевци
5. Николай Петров – Главен експерт в община Перник
6. Любляна Петрова – Главен специалист ОМП в община Брезник
7. Марин Първанов – Старши специалист УК и ОМП в община Трън
8. Емил Марков – Директор на РД ПБЗН – Перник
9. Васил Василев – Началник отдел в ОД на МВР – Перник
10. Слави Лазов - Началник на сектор в ОД на МВР - Перник
11. Румен Асенов – Вр.И.Д. Началник на военно окръжие - Перник
12. Красимир Костадинов – Директор на ТДНС – Перник
13. Румен Сачански – Директор на Областно пътно управление - Перник;
14. Васил Мариянов – Началник на РОНСК – Перник
15. Христо Крумов – Началник на областен отдел „АА“ – Перник
16. Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ – Перник
17. Миряна Владимирова – Главен експерт ССИ и ОМП в РЗИ - Перник
18. Антони Георгиев – специалист „Строителство и ОПВВВ“ в звено ХТР – Перник
19. Петър Нецов – Мениджър УА – ЧЕЗ Разпределение България АД

20. Радослав Райчев – инженер ПЕЕПР в ЕСО – ЕАД, МЕПР - Перник
21. Йоан Каменов – Специалист сигурност в ВиК - Перник
22. Роза Манова – Главен горски инспектор в РДГ - Кюстендил
23. Милена Стаменова – Специалист „МБ“ в ОС на БЧК - Перник
24. Людмил Георгиев – главен проектант в „Геозащита“ ЕООД – Перник
25. Валентин Стоянов – Ръководител екип - БТК
26. Петко Петков – гл. специалист ОМП - ОА - Перник
Заседанието откри и проведе г-жа Ирена Соколова – областен управител на
Област Перник.
Г-жа Соколова посочи основанието за провеждане на заседанието, заповедтта на
Министър-председателя на Република България за подготовката за страната за
зимен

сезон

2018-2019

година

и

предприемане

на

превантивни

мерки

за

осигуряване нормалното функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и
услугите за населението. Г-жа Соколова обърна внимание на представителите на
общини и Областна пътно управление, в докладите си да бъде разяснен в детайли
договора

с

фирмата,

която

ще

извършва

почистването

на

пътните

мрежи,

републиканска и общински. Тя напомни на присъстващите, че след като докладват
за готовността си за посрещане на зимния период трябва да представят докладите си
в писмена форма и да ги входират в деловодството на Областната администрация
след приключване на заседанието. До сега са получени такива от ОД ПБЗН –
Перник, община Брезник и „Мрежи високо напрежение“ – Перник.
Г-жа Соколова попита присъстващите, имат ли предложения за допълнение на
точките по дневния ред, които е изпратен с поканата им за участие. Нямаше нови
предложения. Дневния ред бе подложен на гласуване.
По първа точка от дневния ред трябва да докладват представителите на общини.
Г-жа Соколова даде думата на представителя на община Перник.
Г-н Николай Петров в изказването си запозна накратко присъстващите с
готоността на община Перник за посрещане на зимен сезон 2018-19 г., като обърна
внимание на:
-

В община Перник зимното поддържане и снегопочистване на IV-то класната
пътна мрежа е разделена на три района. За трите района е сключен договор с
фирмите „Инфракорект-строй“ ЕООД – за първи район, „ДЛВ“ ЕООД – за втори
район и

„АБС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – за трети район. Фирмите имат

разработени оперативни планове.
-

Зимното поддържане и снегопочистнване на уличната мрежа в града и
кварталите ще се извършва от фирма ДЗЗД „Перник Комунал“, с която има
сключен договор.

-

На 13.09.2018 г. е извършена е проверка на техниката на фирмите, с която
ще се извършва снегопочистването и материалите за третиране на пътната
настилка при снеговалеж.
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-

Уточнени са границите на районите между общинската и републиканска пътна
мрежа при снегопочистването им.

-

На 06.11.2018 г. ще се проведесъвещание с членовете на общинския щаб и
кметовете на населени места в общината във връзка с подготовката за
посрещане на зимен сезон 2018-19 г.

-

Уточнена е схемата за докладване на оперативната пътна обстановка при
усложнени зимни условия.

-

Подновена е пътната маркировка.

-

За детските градини и училища е подсигурено отопление на сдрадите с
изключение на училището и детската градина в с. Драгичево, където предстои
поставяне на нов котел за отопление с пелети.

-

Разпоредено със заповед на кмета на общината е почистването от сняг на
прилежащите тротоари на обекти и фирми, да се определят фирми, които
разполагат с техника с висока проходимост, с предимство да се почистват
населени местта, в които живеят болни на хемодиализа, родилки и тежко
болни.

Г-жа Соколова, благодари за изнесената иформация и обърна внимание, че
всички поканени институции за получили параметрите, по които да бъдат изготвени
докладите. Уточнявайки, че всички извършваме дейностите по установения ред е
необходимо на срещата да бъдат казани допуснатите слабости от миналата година и
какво правим за да не ги допуснем през тази година. Идеята на този тип доклади,
както и срещите в общините, които трябва да са проведени преди тази среща е да
сте направили анализ на това което е станало през миналата година и в сегашните
си доклади да посочите какво сте планирали различно за тази година. След тези
уточнения за докладите, г-жа Соколова даде думата на представителя на община
Радомир.
Г-н Валентин Петров каза, че ще бъде кратък в изказването си, като ще обърне
внимание на извършеното от общината за посрещането на зимния сезон и
подготовката ѝ за действия, които не са присъщи за зимния период. След, като
посочи, че общината е актуализирала плана за защита при бедствия в частта му
„Снегонавяване и обледяване“ и състава на общинския щаб е актуализиран, г-н
Петров сподели, че на общината през изминали я зимен сезон ѝ се е наложило да
извършва повече действия за отводняване на къщи и територии, отколкото да
почиства от сняг пътища.
Г-н Петров докладва, че със заповеди на кмета на общината е регламентиран реда
за докладване на пътната обстановка при усложнени зимни условия и организацията
за почистване на улиците и тротоарите от сняг в населените места, осигуряването на
хранителни запаси в магазините на отдалечените селища с трудно достъпни пътища.
Планирано е пренасочването на движението по обходни пътища при силен
снеговалеж и непочистени от сняг основни пътища.
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Обърнато е внимание на концесионерите да извършат необходимите мероприятия
за безопасността на микроязовирите. Уредено е снабдяването с течно и твърдо
гориво на учебните заведения в общината. С „ВиК“ и ЧЕЗ Разпределение България“
са съгласувани приоритетните обекти. През изминалия зимен сезон имахме проблеми
в с. Прибой с водоснабдяването. Г-жа Соколова попита какви мерки са взети за
недопускане на такива ситуации. Г-н Петров каза, е ремонтиран водопровода.
Уточнен е списъка на техниката, която да оказва помощ при кризистни ситуации.
Сключени са договори за специализиран превоз на учиниците до училищата.
Осигурена е необходимата пътна маркировка. Община Радомир е в процес на
провеждане на процедура по избор на изпълнител за извършване на зимно
поддържане на уличните платна, площади и други територии в град Радомир и в
населените местта. За извършване на зимното поддържане на IV-то класната пътна
мрежа на територията на общината се избира изпълнител, като се очаква да има
сключен договор до 10.11.2018 г. Осигурено е финансиране на мероприятията,
необходими за извършване на зимната подготовка на населените места в община
Радомир.
Г-жа Соколова попита присъстващите имат ли въпроси към представителя на
община Радомир. След като не бяха зададени такива, г-жа Соколова даде думата на
представитела на община Брезник.
Г-жа Любляна Петрова благодари за дадената ѝ дума и премина към докладване
на готовността на община Брезник за посрещане на зимния сезон. Тя сподели, че в
бюджета на общината за 2018 г. са предвидени средства за зимното поддържане на
пътищата и снегопочистването. Такива ще бъдат предвидени

и в бюджет 2019 г.

Почистването на общинските пътища през зимния период ще се извършва по
прилаганата досега схема, по която общината се разделя условно на четири района:
-

Гр. Брезник – ще се почиства с техника на общината

-

Район Красава, район Гърло-Конска и район Кошарево-Слаковци – ще се
почиства от фирмаизбрана след процедура.

Г-жа Соколова попита коя е фирмата.
Г-жа Петрова уточни, че фирмата е „НИВЕЛ СТОЙ“ ЕООД, която е извършвала
снегопочистването и в предишния зимен сезон. Същата е проверена за наличие на
заявена за почистване техника, като и за метериали за опесъчаване.
Уточнена е схемата за предаване на информация за пътната обстановка по време
на зимния сезон.
Определено е до кои структури и обекти да се извършва приоритетно почистване,
за да не се нарушава нормалното им функциониране. Във връзка със зимната
подготовка и осигуряване нормални условия за работа в общината са възложени
конкретни

задачи

и

задължения

на

кметовете

и

кметските

наместници,

институциите, собствениците на магазини и търговски обекти и фирми. Учебните
заведения са снабдени с горива за отоплителния сезон. За ползвателите на социални
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услуги са създадени добри условия и е осигурено отопление. Снабдяването на
въглища се осъществява от частни фирми. Държавно горско стопансто Брезник е
създало необходимата организация за ритмично снабдяване на желаещото дърва за
огрев население.
Съгласно реда за отпускане на целеви помощи са подадени деклерации за
получаване на помощта.
От страна на търготви и фирми е създадена необходимата организация за
ритмично снабдяване на магазинната мрежа със стоки от първа необходимост.
Действащия

план

за

защита

на

населението

в

частта

му“Защита

при

снегонавявания, обледявания, бури и свлачища е актуализиран, както и състава на
общинския щаб за изпълнение на плана.
Г-жа Соколовададе думата на представителя на община Трън.
Г-н Марин Първанов уведоми присъстващите какви действия са предприети във
връзка с настъпване на зимния сезон и необходимостта от осигуряване на нормални
условия за живот на населението, зимното поддържане и снегопочистване на
пътната и улична мрежа.
Община Трън има сключен договор за зимно поддържане и почистване на пътната
и улична мрежа с фирма „Румасия-2005“ ЕООД, гр. Трън. На 02.11.2018 г. ще бъде
проверена техниката за почистване и материалите за обработване на пътната
настилка. Тротоарите в град Трън ще се почистват от работници наети по програмата
за временна заетос. Извършен е ремонт на уличната мрежа. Направено е маркиране
на пътната мрежа. Опреснена е маркировката на пешеходните пътеки.
За двете учебни заведения в общината е сключен договор за доставка на
материали за отопление.
Със заповед на кмета на общината е актуализиран състава на Общинския щаб. На
02.11.2018 г. ще се проведе заседание с кметските наместници, на което ще се
уточнат мероприятията, гарантиращи нормален обществено-икономически живот на
населението при тежки зимни условия.
Г-жа Соколова след като изслуша досега изказалите се представители на
общините попита общините имат ли в сравнение с миналата година завишени
изисквания към подготовката си тази година, има ли някавка промяна, очаквате ли
поткрепа и имате ли нужда за съдействие. Използвам възможността да зададете
въпросите си, защото тук са експертите, които работят по пътното пъддържане и
почистване на пътната мрежа през зимния сезон. Задавам този въпрос за да можем
да стиковаме необходимите действия.
Г-н Петков попита представителите на общини, осигурили техника, която да
извличат закъсами тежки пътни превозни средства на пътното платно при зимни
условия.
Представителите на общини споделиха, че такива средства са планирани.
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Г-жа Соколова даде думата на представителя на община Ковачевци да сподели за
готовността на общината за посрещане на зимния сезон.
Г-н Любомир Цветков след, като благодари за предоставената му дума, сподели че
подготовката на общината за посрещане на зимния сезон е организирана съгласно
решение на Общинският съвет.
Почистването на общинските пътища през зимния сезон ще извършва общинско
предприятие „БКС и общински имоти“, което има дългогодишен опит в тази дейност.
Сключени са договори с лица, собственици на снегопочистваща техника и живеещи
на територията на общината. Направен е преглед на техниката и материалите зда
опесъчаване. При дежурния по общински съвет по сигурност има телефони за
контакт с собствениците на техниката.
Извършено е почистване на общинската пътна мрежа от храсти и клони,
възпрепятстващи придвижването на МПС и почистващата техника. Изпратени са
писма да „ЧЕЗ Електо България“ АД и до Областно пътно управление относно
подготовка и експлоатация на електропреносната мрежа и пътните мрежи при зимни
условия.
На територията на община Ковачевци няма бъбречно болни на хемодиализа.
Създадена е организацията за получаване и предаване на информация за пътната
мрежа при зимни условия. Определен е реда за снегопочистване на тротоарите и
събиране на почистения сняг. Осигурено е отоплението на детски , учебни и здравни
заведения на територията на общината. Общината има готовност за ритмично
снабдяване на стоки оп първа необходимост за населението. Детската градина,
училището и центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни деца с деменция
разполагат с налични запаси при тежки зимни условия.
Г-н Цветков сподели, че пътищата от гр. Батановци до с. Ковачевци, от с. Лобош
до с. Ковачевци и с. Лобош до гр. Земен са в лошо състояние. По тях има множество
дупки и неравности.
Община Ковачевци разполага с осигурено финансиране от държавния бюджет за
мероприятия за зимна поддръжка през 2018 г. Такива ще бъдат заложени и в
бюджета за 2019 г.
Г-жа Соколова благодари на представителя на община Ковачевци и посочи, че от
изказването са възникнали за решаване два въпроса, а именно почистването на
посочените пътища от клони и храсти и предприемане на действия за подобряване
на пътната настилка, на които трябва да даде отговор г-н Сачански.
Г-н Сачански започна с поддържане на пътищата, като каза, че те се разделат на
четири нива А, Б, В и Г. В предвид категориите е и реда за

поддържане на

пътищата. Най-много средства се отделят за най-високия клас пътища и така надолу.
Тази година на ОПУ са отпуснати по-малко средства за поддържане на пътищата,
отколкото през 2017 г. Той сподели, че още не е приключил ремонта на пътната
мрежа и предстои да бъдат ремонтирани още участъци. Ще бъдат почистени и
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местата по пътното платно от клони и храсти, където има нарушена видимост. Пътя
с. Извор, с. Лобош до гр. Земен е поправян два пъти през тази година. За участъка
от пътя при с. Черна гора, където има свлачище е изготвен проек. Той не се
осъществи поради причини не зависещи от ОПУ. За свлачището в местността
„Арбанас“ на пътя Радомир – Перник сме поискали финасиране и до края на
годината мисля, че ще извършим необходимите ремонтни дейности.
Относно подготовката на останалата част от пътната мрежа за зимния период
основните направления са в добро състояние. Подновена е маркитовката на пътната
мрежа. Ремонтът на мостта на пътя Перник – Трън при разклона за с. Врабча до края
на ноември ще бъде завършен. Ще бъдат ремонтирани и участъци от пътя Брезник –
Трън и пътя от Трън до с. Пенкьовци, като и пътя с. Драгичево, с.Рударци до с.
Кладница. ОПУ има сключени договори с фирмите „Автомагистрали“ ЕАД, която ще
почиства АМ „Люлин“ и АМ „Стума“ и „ЗМБГ Констракшън“ ДЗЗД, която ще почиства
пепубликанските пътища от първи, втори и трети клас на територията на областта.
Фирмата има изготвени и утвърдени планове за зимнно пъддържане. Предстои
утвърждаване на оперативните планове на пъддържащите фирми. Проверена е
готовността на фирмите съвместно с ОД на МВР и РД на ПБЗН.
Фирма „Автомагистрали“ ЕАД са позиционирали необходимата техника на опорния
пункт и разполагат с първоначално необходимите материали.
При проверка по опорните пунктове на фирма „ЗМБГ Констракшън“ ДЗЗД, се
установи, че част от машините са ангажирани в земеделието, като фирмата
декларира, че при въвеждане в режим зимнно поддържане цялата техника ще бъде
позиционирана в опорните пунктове. От 01 ноември ще бъде въведено 24 часово
дежурство. Различното от миналата година, е че път 1-VI в градската част на
Радомир ще бъде поддържан от ОПУ, ане както до сега от община Радомир.
ОПУ ще бъде готово да посрещне първия сняг и да не допусне при усложнена
зимна обстановка пътната мрежа да не бъде посичтена в законовите времеви норми.
Г-жа Соколова благодари на г-н Сачански за предоставената информация и
обърна внимание на всички присъстващи, които ще ползват техника за почистване,
да обърнат внимание на количеството планирана техника. Ще бъде ли тя достатъчна
за почистване на пътните мрежи. Г-жа Соколова попита има ли необходимост от
увеличение на техниката на основание обема на работа през миналата година. Г-жа
Соколова сподели, че основната задача на това заседание е да се провери
готовността на областта за посрещане на зимния сезон и да се намерят най-добрите
взаимодействия

по

между

ни.

Г-жа

Соколова

попита

представителите

на

териториалните структури имат ли въпроси към общините във връзка с планираните
машини за снегопочистване или ще ги зададат при изказванията си по точка втора
от дневния ред.
След като не бяха зададени въпроси се премина към втора точка от дневния ред.
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Г-жа Соколова преди да даде думата на представителите на териториалните
структори, попита г-н Сачански имат ли увеличение на техниката фирмите, с които
ОПУ е сключило договори.
Г-н Сачански каза, фирма „ЗМБГ Констракшън“ ДЗЗД е увеличила машините с 4
броя, поради това, че ще почиства и участъка от път 1-VI в района на гр. Радомир.
Закупени са допълнително и специалиализирани машини за разпръскване на
снегопочистващи химически материали, които ще бъдат употребявани на участъците
от магистралите, които преминават през територията на областта.
Г-жа Соколова поиска да и бъдат представени участъците от пътища, които
трябва да бъдат ремонтирани, и за които не достигат средства, за да направи
необходимото такива средста да бъдат осигурени.
Г-жа Соколова даде думата на представителя на ОД на МВР – Перник.
Г-н Васил Василев представи готовността на дирекцията за посрещане на зимен
сезон 2018-2019 г. Създадена е организация за работа призимни условия. Техниката
е преминала есенно-зимен преглед и е готова за работа. Ще бъде предоставена и
допълнителна

техника

с

висока

проходимост

на

районните

управления.

Представител на дирекцията участвува в регионалното съвещание за зимен сезон
2018-19 г., което се продведе в гр. Кюстендил. Съгласувани са плановете за зимно
поддържане на участъците от магистралите „Люлин“ и „Струма“, на републиканската
и общинска пътна мрежа. Създадена е организация за приемане и предаване на
информация за пътната обстановка и по-големите ПТП през сезона. Впечатлението
ми и това на колегите от „Пътна полиция“ за зимен сезон 2017-18 г., че се създадоха
проблемни участъка от републиканската пътна мрежа, както и пътища 1,2 и 3 клас и
от части на АМ „Люлин“. Тези участъци са, пътя Радомир – Кюстендил в частта на гр.
Радомир – не се почистваше пътя, третокласен път 627, в частта му ул. Дупнишка –
пътен възел „Диканя“, пътен възел „Диканя“ да границата с област Кюстендил по път
Е-79, път 2-63 в участъка на завоя за кв. „Радина чешма“ с завишени ПТП свързани
с износването на горния слой на асфалта, път с.Рударци – с. Кладница проблемм с
почистването и опесъчаването му. Надявам се тази година да е съавдадена
огганизация за недопускане на тези проблеми. Има участъци от републиканската и
общинска пътна мрежа, където в следствие на силни ветрове на пътното планто се
облазуват

снегонавявания,

които

ако

не

бъдат

почистени

е

невъзможно

преминаването на превозни средства. Г-н Василев предложи да се предвидят
средства за ободряващи и/или топли напитки, които да бъдат раздавани на хората
попаднали

в

района

на

спиране

на

движението

вследствие

на

влошена

метеорологична обстановка. Той сподели този въпрос имаики опит от случилото се
през миналата година в района на пътен възел „Даскалово“. Г-н Василев увери, че
дирекцията е в постоянна готовност и може да се разчита на състава ѝ за справяне с
проблеми възникнали по време на зимния сезон, както и за цялостната сигурност на
областта.
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Г-н Василев сподели с присъствуващите, че с него е и началникът на сектор
„Пътна

полиция“

в

ОД

на

МВР

–

Перник,

който

ще

направи

анализ

пътнотранспортната обстановка за периода 01.11.2017г. – 01.04.2018г.
Г-н Лазов направи анализ на ПТП по характеристика „състояние на пътното
платно“. От който е видно процента на станалите ПТП, при заледен участък е 3.98%
от всички ПТП, при заснежен участък от пътя е 6.37%, при невзети мерки е
настъпило 1 брой ПТП, при разтопен сняг 2 броя ПТП . Споменатите цифри показват
добрата работа на фирмите ангажирани с снегопочистването на пътната мрежа на
цялата територия на област Перник. Г-н Лазов сподели, че на територията на
областта в участъците на автомагистралите няма места за отбиване на ППС при
спиране на двежението. Те се позиционират на едната лента от пътното платно.
Г-жа Соколова благодари на представителите на ОД на МВР-Перник за добрия
анализ на дейността на институцията, както през изминалия зимен сезон, така за
мерките за действия през предстоящия.
Г-жа Соколова даде думата на представителя на ОД по „Безопасност на храните“.
Д-р Елза Драгомирова сподели, че агенцията няма пряко участие по точките
отдневния ред. Дирекцията е подготвила пътните си превозни

средства за работа

при зимни условия. Осигурено е отоплението на работните помещения. Има
разработена

програма

неблагоприятни

и

е

осигурен

условия. Д-р

необходимия

Драгомирова

персонал

благодари

за

работа

при

на община Перник

за

навременното снегопочистване на пътя до административната сграда на дирекцията
през изминалия зимен сезон.
Г-жа Соколова благодари за доклада и даде думата на г-н Васил Марианов.
Г-н Марианов каза, че институцията която представлява няма пряко отношение
към точките от дневния ред. Създадена е организация за работа при зимни условия.
Изпратени са писма до всички кметове на населени места на територията на
областта за зпазване на мерките за безопасност при извършване на стоителни
работи при зимни условия. Осъществява се контрол за спазване на мерките при
такива условия.
Госпожа

Соколова

благодари

и

даде

думата

на

представителя

на

„ЧЕЗ

Разпределение България“ АД.
Г-н Петър Нецов започна изказването с това, че фирмата е извършила есеннозимната подготовка на съоръженията си намиращи се на територията на областта.
Отсранени са забележките по тях. Оборудвани са всички аварийни екипи с
инструменти и материали за отстраняване на аварии. Аварийните екипи са на
домашно

дежурство,

като

при

национални

празници

и

прогноза

за

лоша

метеорологична обстановка аварийните екипи се удвояват. През тази година особено
внимание се обърна на автоматизация на електропреносната мрежата. Добро е
взаимодействието с териториалните структури при необходимост от съвместни
действия. При настъпване на усложнена метеорологична обстановка и необходимост
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от бърза връзка

с телефонния център на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е

предоставена VIP линия на Областния щаб.
Г-жа Соколова благодари за информацията на г-н Нецов и даде думата на
представителя на РЗИ – Перник.
Г-жа Миряна Владимирова информира за подготовката на институцията за работа
при зимни условия. На 11.10.2018г. е проведена работна среща с управителите на
лечебните

заведения

за

болнична

помощ.

Направена

е

тренировка

за

оповестяването на личния състав на РЗИ. Лечебните заведения са представили
актуализирани планове за бедствия, както и в частта за снегонавявания. На
кметовете на общини са предоставени адреси на пациентите на хемодиализа, за
предприемане на мерки за почистване и опесъчаване на улиците и пътищата за
нормален достъп при необходимост до тях. Лечебните заведения имат готовност за
работа при зимни условия. При затруднения по организацията и провеждане на
медицинското

осигуряване

ная

населението,

ръководителите

на

лечебните

заведения незабавно информират директора на РЗИ – Перник и дежурния експерт
към Министерството на здравеопазването. Лечебните заведения и РЗИ – Перник са в
готовност за взаимодействие с териториалните структори на МВР, органите за
поддържане

на

Министерството

пътната
на

инфраструктора

отбраната.

Проблем

на
пре

територията
изминалия

на
зимен

областта

и

период

бе

почистването на пътя до белодробната болница.
Г-жа Соколова се обърна към представителя на община Перник, който да сподели
какви мерки са взети този проблем да бъде решен.
Г-н Петров каза, че проблема е възникнал от неизправна техника на фирмата,
която почиства района. Обърнато е внимание и през този зимен сезон, той смята, че
няма да има такъв проблем.
Г-жа Соколова предостави думата на представителя на военно окръжие – Перник.
Г-н Румен Асенов докладва, че военно окръжие Перник е готово за работа при
зимни условия. Има готовност за оказване на помощ при бедствена ситуация с
модолните формирования на въоръжените сили.
Г-жа Соколова даде думата на представителя на ХТР – Перник.
Г-н Антони Георгиев сподели, че готовността на района за зимния период по нищо
не се различава от изминалия зимен сезон. Остава проблема с остарялата техника,
която се използва. Стопаносваните от нас язовири се обслужват от намален личен
състав. Няма изготвена методика за обслужването им.
Г-жа Соколова обърна внимание на г-н Георгиев за това, че досега не са
споделени тези нерешени проблеми и даде думата на представителя на РДГ –
Кюстендил.
Г-жа Роза Манова каза, че регионалната дирекция заедно с горските стопанства
са готови за зимния период. При възникнали проблеми по пътната обстановка,
паднали дървета на пътя, храстовиднарастителност, която затруднява движението и
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намалява видимостта на пътя имат готовност да реагират с хора и техника за
нормализиране на обстановката. Тя даде пример със случаят в община Трън през
изминалата година, където се е наложило да се отсраняват дървета от пътното
платно след падналия мокър сняг. Предприетите действия са били навременни и са
спомогнали да се почисти навреме пътното платно и да не се спира движението.
Г-жа Соколова благодари на изказващият се и даде думата на представителя на
мрежови експлоатационен подрайон – Перник.
Г-н Радослав Райчев информира присъстващите за готовността на района за
работа при утежнена зимна обстановка. Той каза, че е извършена профилактика в
пълен обем на съоръжения в открити разпределителни уредби. Профилактиката на
въздушни

електропроводни

линии

е

изпълнена

в

пълния

плануван

обем

с

изключение на ВЛ 110 Кv“Пчелинци“. Профилактиката на този обект ще приключи
на 02.11.2018г. Профилактиката на съоръжения в закрити разпределителни уредби
20Kv се изпълнява съгласно графика. Автотехниката на подчинение на МЕПР Перник
е приведена в готовност за работа в есенно-зимни условия. Ежемесечно се
извършват графици за денонощно дежурство на аварийно-ремонтния персонал към
МЕПР Перник. Актуализиран е аварийния планза защита при бедствия. Силни
притеснения имаме

от

евентуални

проблеми

по

топлопреностната мрежа на

„Топлофикация-Перник“. Тогава се налага да бъдат включвани резервни силови
трансформатори,

с

което

се

нарушава

оптималната

схема

на

работата

на

подстанциите. Своемвеменно отстраняване на авариите по съоръженията, силно
зависи от своевременното почистване от сняг на общинските пътища до съответните
обекти.
Г-жа Соколова попита г-н Райчев, когато има подреди по топлопреностната мрежа
и имат ли нови мощности.
Г-н Райчев, сподели, че се включват допълнителни мощности. Подрайон-Перник
няма изградени допълнителни мощности.
Г-жа Соколова благодари на изказващия се и даде думата на представителя на ОС
на БЧК – Перник.
Г-жа

Милена

Стаменова

информира

присъстващите

за

готовността

на

организацията за посрещане на зимния период, като сподели, че е актуализиран
плана за защита при бедствия. Имаме готовност да осигурим с топли дрехи, одеала и
топли напитки бедстващи до 100 човека при съвдадена критична ситуация. Имаме
изградени доброволни екипи за действие при кризистна ситуация. При закъсали
автомобили и автобуси поради снегонавявания на пътното платно можем да ги
осигурим с топли напитки и храна. При обучението на водачи на МПС по първа
помощ се раздават брошури, които указват как трябва да се подготви водача при
тръгване на път при зимни условия.
Г-жа Соколова благодари и даде думата на представителя на „ВиК“ – Перник.
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Г-н Йоан Каменов сподели, че за осигуряване на нормалната работа на ВиК
съоръженията на територията на областта в зимна обстановка ще бъдат изпълнени в
определените срокове планираните мероприятия. Комисия ще провери техническото
състояние на яз. Студена. До 01.11.2018г. ще се сключат договори с фирми, които
ще извършват снегопочистване до ХВ „Студена“ и до пречиктвателните станции.
Автотракторната техника е подготвена за работа при зимни условия. Осигурен е
постоянен резерв на ВиК части и инертни материали. Договорени са количествата от
хлорна вар, хлор-газ и натриев хлорид. Осигурено е отоплението на обектите на
дружеството. Персонала работещ на откритое подсигурен с зимно облекло. Направен
е

преглед

на

главните

довеждащи

водопроводи.

Извършва

се

оглед

на

каналицачионните мрежи. Създадена е организация за своевременно отстраняване
на всички видими течове от аварии по водопроводната и канализационната мрежи.
Организирано е денонощно дежурство в дружеството. Актуализиран е състава ва
дружествения кризисен щаб. В момента се актуализират аварийните планове на ХВ
„Студена“ и ПСПВ-Перник.
Г-жа Соколова благодари на изказващия се и попита дружеството закупило ли е
нова техника.
Г-н Каменов отговори, че няма закупена нова техника и се разчита на техниката
на фирмите, с които дружеството е сключило договори.
Предоставена бе думата на представителя на Геозащита-Перник.
Г-н Людмил Георгиев сподели, че институцията няма преки отношения по точките
по дневния ред. Имат два автомобила и два екипа за дейстия при възникнали
кризистни ситуации. Имат определен срок от МРРБ за регистриране на свачищата на
територията на Югозападна България. За територията на областта проблемните
свлачищни участъци се зная и се предприемат мерки за тяхното обезопасяване.
Георгиев сподели, че колкото по-рано започне укрепването на едно свлачище,
толкова по-малко средста ще се инвестират в него.
Г-жа Соколова благодари и даде думата на представителя на БТК ЕАД.
Г-н Валентин

Стоянов

информира присъстващите, че телекомуникационния

оператор е готов за работа при зимни условия. Инфраструктурата му е в добро
техническо състояние, както по жичен, така и по безжичен път. Разполагаме с
екипи, които могат да доставят поисканата услуга. Автомобилният парк на фирмата е
подготвен за зимни условия.
Г-жа Соколова благодари на изказващия се и предостави думата на представителя
на РД ПБЗН.
Г-н Емил Марков докладва за готовността на дирекцията за работа при зимни
условия. На територията на областта има дежурства в всички общини, където са
разположени регионални служби. В община Ковачевци дежурство няма, но има
изградено

доброволно

формирование,

което

е

осигурено

с

противопожарен

автомобил. В момента се извършва преглед на техниката. Разполагаме и с
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малогабаритна високопроходима техника, с която може да се доставят лекарства и
храна на хора намиращи се в зона на бедствено положение. В оперативния център
се извършва актуализация на списъка на трудноподвижни и самотни хора за побързо реагиране при необходимост. Създадена е организация за

ежедневно

получаване на информация от общините, от Областно пъътно управление и от РД
МВР за пътната обстановка в областта, която след обобщаване се предава на
дежурния по Областен съвет по сигурност.
Г-н Соколова благодари и даде думата на преставителя на областен отдел
„Автомобилна администрация“.
Г-н Христо Крумов каза, че автомобилите, с които разполагат са подготвени за
работа при зимни условия. Институцията не разполага с техника с висока
проходимост.

При

усложнена

зимна

обстановка

по

пътната

мрежа

и

при

необходимост автомобилите на бъдат спирани, отдела ще предостави един екип,
който да помага на регулиращия орган движението.
Г-жа Соколова благодари на всички участници в заседанието за добрата
комуникация помежду институциите и лично с нея. Всяка препоръка от Ваша страна,
която имате, която касае не само зимната обстановка, а цялостната организация на
работата Ви трябва да бъде обсъдена на време, за да можем да предприемем
необходимите действия. По подобен начин взаимодествах ме с РД МВР, РД ПБЗН,
ОДБХ при създадените обстановки до сега. Идеята е съвместно и заедно да вземаме
решенията и навременно да ги реализираме. Г-жа Соколова пожела добро здраве на
присъстващите и пожела на следващото заседание на отчетем, че сме изпълнили
задачите,

които

сме

си

поставили

за нормално

функциониране на пътната

инфраструктура, снабдяването и услугите на населението през зимния период.
Докладите бяха гласувани без допълнения и забележки.
Изготвил: /П/
Петко Петков
Гл. специалист ОМП
15.11.2018 г.
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