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 30.10.2019 г., в 14.30 часа, в Областна администрация Перник,
пл. „Св. Иван Рилски”1Б, в заседателна зала „Струма“

Днес, 30.10.2019 г., от 14.30ч., 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. Цветана Пиралкова – главен секретар - О.А. Перник
4. Мариана Михайлова – Директор на дирекция „АПОФУС“ – О.А. Перник
5. Петко Петков – гл. специалист ОМП – О.А. - Перник
6. Димитър Димитров – Зам. кмет на община Радомир
7. Иво Симеонов – Зам. кмет на община Ковачевци
8. Даниела Владимирова – Зам. кмет на община Земен
9. Иван Бъчваров – Зам. кмет на община Брезник
10. Николай Петров – Главен експерт в община Перник
11. Марин Първанов – Старши специалист УК и ОМП в община Трън
12. Росен Марков – Началник сектор ПСД в РД ПБЗН – Перник
13. Васил Василев – Началник отдел в ОД на МВР – Перник
14. Подп. Димитър Матев – Началник на военно окръжие - Перник
15. Красимир Костадинов – Директор на ТДНС – Перник
16. Петър Басмаджиев – Директор на Областно пътно управление - Перник;
17. Васил Мариянов – Началник на РДНСК – Перник
18. Румен Димитров – Началник на областен отдел „АА“ – Перник
19. Мариян Георгиев – н-к автотранспорт ЦСМП - Перник

20. Д-р Васил Мирчев – н-к отдел в ОДБХ – Перник
21. Д-р Стела Димитрова – и.д. Директор на РЗИ - Перник
22. Павел Черийски – организатор на звено ХТР – Перник
23. Петър Нецов – Мениджър УА – ЧЕЗ Разпределение България АД
24. Асен Асенов – ръководител МЕПР – Перник, ЕСО – ЕАД
25. Йоан Каменов – Специалист сигурност в ВиК - Перник
26. Анна Цветкова – Директор ОД „Земеделие“ - Перник
27. Наталия Минева – Директор на ОС на БЧК - Перник
28. Милица Фиданова – мл. Експерт ПД в РИОСВ – Перник
29. Габриела Стоева – старши експерт РУО - Перник
Заседанието откри и проведе г-жа Ирена Соколова – областен управител на
Област Перник.
Г-жа Соколова посочи основанието за провеждане на заседанието, заповед №Р130/16.10.2019г. на Министър-председателя на Република България за подготовката
за страната за зимен сезон 2019-2020 година и предприемане на превантивни мерки
за

осигуряване

нормалното

функциониране

на

пътната

инфраструктура,

снабдяването и услугите за населението. На заседанието присъстваха членовете на
щаба и кметовете на общини в областта.
Във връзка с предприемане на превантивни мерки за осигуряване на нормалното
функциониране на пътната обстановка и подготовката на областта за зимен сезон
2019-20 г. г-жа Соколова е издала Заповед № ОМП-5/21.10.2019 г., с която е
уточнен реда за предаване и получаване на информация, относно състоянието на
пътищата на територията на областта, както и да бъде извършена проверка на
фирмите за изпълнение на договорните им задължения за зимно пъддържане на
пътищата в областта. Всички писъстващи са получили материалите за днешното
заседание. Госпожа Соколова припомни дневния ред и премина към първа точка от
него, като 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 2019-20 г., като обърна
внимание на следното:
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 29.10.2019 г. е извършена е проверка на техниката за почистване на
пътищата през зимния сезон на фирма ДЗЗД „Перник Комунал“.
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Денонощното дежурство на фирмите извършващи почистване на пътищата през
зимния сезон ще започне от 01.11.2019 г.
Уточнени са границите на районите между общинската и републиканска пътна
мрежа при снегопочистването им.
Със Заповед №1734/30.10.2018г. е актуализиран общинския щаб за изпълнение
на общинския план за защита при бедствия.
В началото на месец ноември ще се проведе съвещание с членовете на
общинския щаб и кметовете на населени

места в общината във връзка с

подготовката за посрещане на зимен сезон 2019-20 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 предимство ще 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
докладите на кметовете на общини се изготвят по зададените параметри от
днемвния ред, с което сме се опитали да ги улесним при написването им, като
особено внимание е отделено на проведените заседания на общинските щабове.
След тези уточнения за докладите, г-жа Соколова даде думата на представителя на
община Радомир.
Г-н Димитров каза, че ще бъде кратък в изказването си, като доклада е направен
по установения ред. Общината има план за защита при бедствия, като особено
внимание сега е отделено на частта му „Снегонавяване и обледяване“. Съставът на
общинския щаб е актуализиран. Г-н Димитров 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.
Тече ремонт на участъци от първокластната и третокласната пътни мрежи. След
като приключи ремонтът ще бъде подновена пътната маркировка. 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 има сключен договор с №537/19.07.2019г. с
фирма „ВИВА МЕТАЛ“ ООД за извършване на зимно и лятно почистване на улични
платна, площади, алеи, паркови и други територии предназначени за обществено
ползване на територията на град Радомир и община Радомир. Проверена е
снегопочистващата техниката на фирмата и инертните материали, с които ще се
третира пътната настилка.
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За извършване на зимното поддържане на IV-то класната пътна мрежа на
територията на общината е сключен договор с №623/21.10.2019г. с фирма
„Инфракорект строй“ ЕООД. Техниката на фирмата ще бъде проверена след
издаване на заповед на кмета на общината.
В селата е осигурена допълнителна техника от кооперациите, която е уточнена от
кметовете и кметските наместници на населените места.
За снабдяване с гориво на учебните заведения в общината е проведена открита
процедура по ЗОП, чрез договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.11 и е
сключен договор за доставки. Осигурена е нормална работа и е сключен договор с
обслужващ и поддържащ персонал на всички отоплителни котли и системи в
обществения сектор. За училищата, намиращи се в селата е осигурено твърдо гориво
за отопление.
Осигурено е финансиране на мероприятията, необходими за извършване на
зимната подготовка на населените места в община Радомир.
Г-жа Соколова попита общината има ли трудности, за които да се окаже
съдействие при решаването им. Г-н Димитров отговори, че до момента общината
няма трудности. Областният управител попита какви трудности е имала общината
през отминалия зимен сезон и уточни за останалите представители на общини, които
не са се изказали да посочват тези трудности, за да може на заседанието да се
осъществи диалог с териториалните структури за решаването им.
Дадена бе думата на заместник-кмета на община Брезник.
Г-н Бъчваров благодари за дадената му дума и премина към докладване на
готовността на община Брезник за посрещане на зимния сезон. Община Брезник има
сключен договор с фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД за почистване от сняг на
общинската пътна мрежа със срок до 31 март 2020 г. Уличната мрежа и тротоарите в
града ще ги посиства община Брезник. Проверена е техниката за почистване и
материалите, с които ще се обработва пътната настилка. Такита ще бъдат доставени
и допълнително. Учебните заведения са снабдени с горива за отоплителния сезон.
Пътната маркировка е възстановена. Поставени са пътни знаци, там където липсват.
Актуализиран е общинския щаб.
Г-жа Соколова даде 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. Проверена е техниката за
почистване и материалите за обработване на пътната настилка. Тротоарите в град
Трън ще се почистват от работници, наети по програмата за временна заетост. На
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уличната мрежа на територията на града е поставена необходимата хоризонтална и
вертикална маркировка.
На територията на общината има едно средно училище, една детска градина и
един дом за настаняване на възрастни хора. Същите са осигурени с гориво за
отоплителния сезон.
Със заповед на кмета на общината е актуализиран състава на Общинския щаб. На
01.11.2019 г. ще се проведе съвместно заседание на общинския щаб и кметските
наместници, на което ще се уточнят мероприятията, гарантиращи

нормален

обществено-икономически живот на населението при тежки зимни условия.
Г-жа Соколова сподели, че община Трън е имала проблем с това, че пътната
мрежа е много голяма около 109 км и е трудно достъпна при зимни условия. Тя
попита представителя на общината, подготвени ли са за решаването му. Г-н
Първанов сподели, че са готови.
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, очакват ли
поткрепа и имат ли нужда от съдействие, като използват възможността да зададат
въпросите си, защото на заседанието присъстват експертите, които работят по
пътното поддържане и почистване на пътната мрежа през зимния сезон. Г-жа
Соколова зададе този въпрос, за да може да се стиковат необходимите действия.
Областният управител предостави думата на заместник-кмета на община Земен.
Г-жа Владимирова благодари за дадената ѝ дума. Тя сподели, че общината има
практика

да

сключва

договори

с

местни

фирми,

които

да

извършват

снегопочистването. Този зимен сезон общината е слючила договори, които са за
календарната година с фирмите:
- за поддържане на пътищата в градската част – фирма „НИК Индъстри“ ООД
- за четвъртокласната общинска пътна мрежа – фирма „Давест“ ЕООД
Предстои проверка на фирмите за налична техника за снегопочистване, нейната
изправност и доставени материали за почистване на пътищата при зимни условия.
Уточнени

са

границите

между

четвъртокласните

общински

пътища

и

републиканската пътна мрежа на територията на общината.
Изготвени са оперативни планове за зимно поддържане на общинската пътна
мрежа,

има

определена

техника

за

извличане

на

закъсали

тежки

товарни

автомобили.
Осигурено е гориво за отопление на детска градина „Детелина“ и средно училище
„Св.св. Кирил и Методи“ в гр. Земен. Сградите на двете учебни заведения са
санирани.
В магазинната мрежа има готовност за ритмично предоставяне на стоки и услуги
за населението. Две фирми зареждат по график населените места със стоки от първа
необходимост, там където няма магазини.
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Общината има възможност да осигури финансиране на мероприятията при
извършване на аварийно-въстановитерлни работи.
Актуализиран е общинския щаб за кординиране на спасителните и неотложновъзстановителните работи при зимни условия.
Опреснена е пътната маркировка в границите на града. На третокласната пътна
мрежа хоризинталната маркировка е бледа или изтрита. На много места вследствие
на извършени ремонти по пътното платно тя липсва.
Общината е готова да предприеме мерки за решаване на възникнали проблеми.
Г-жа Соколова даде думата на заместник-кмета на община Ковачевци да докладва
за готовността на общината за посрещане на зимния сезон.
Г-н Симеонов сподели че подготовката на общината за осигуряване на нормални
условия на живот в зимна обстановка е организирана след провеждане на процедура
по реда на Закона за обществени поръчки. Определена е фирма „Ковачевци – 2016“
ЕООД, която ще извършва снегопочистване през зимните месеци. Тя е сключила
договори с лицата - собственици на снегопочистваща техника, които живеят на
територията ѝ. Проверена е техниката и количествата солни разтвори, необходими
за предотвратяване на уплътняването на снега върху пътната настилка.
Създадена е организация 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. Детската градина, училището и центъра за
настаняване от семеен тип за пълнолетни с деменция разполагат с налични запаси
при тежки зимни условия.
Осигурен е минимум запаси на стоки от първа необходимост в магазинната мрежа
на отдалечените и труднодостъпни селища.
Актуализиран е общинския щаб за кординиране на спасителните и неотложновъзстановителните работи при зимни условия. Предприети са мерки за решаване на
възникнали проблеми.
Г-жа Соколова попита, община Ковачевци има ли някакви трудности.
Г-н Симеонов сподели, че проблемите идват от почистването на републиканската
пътна мрежа. Два са участъците, които не се почистват. Това е пътя Батановци –
Ковачевци през с. Лесковец в местността „Св. Петка“ и участъка Ковачевци –
Чепино.
Г-жа

Соколова

предложи

да

бъдат

изслушани

и

представителите

на

териориалните структори и след това да се разискват възникналите и повтарящите
се проблеми относно зимното поддържане на пътищата на територията на областта.
Областният управител даде думата на директора на Областно пътно управление.
Г-н Басмаджиев

започна с организацията на контрола на движението за

осигуряване на нормална проходимост по Републиканската пътна мрежа през
есенно-зимния

сезон

2019-2020

г.,

за

който

е

издадена
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1295/18.10.2019 г. на Председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
С цел недопускане на задръствания и блокиране на МПС при усложнени
метеорологични

условия

и

осигуряване

нормални

условия

за

работа

на

снегопочистващата техника при необходимост ще се преносочва или забранява
движението на всички или някои видови МПС по отделни пътно участъци или
направления за движение.
Проведено е регионално съвещание съвместно с АПИ, ОПУ, ОД на МВР, ОД ПБЗН и
Областен отдел на АА. Уточнени са площадките за спиране на МПС. Съвместно с
органите на ОД на МВР –Перник ще се преценява необходимостта от въвеждане на
ограничения. Временно ограничение на движението на територията на областта ще
се въвежда само по указание на директора на ОПУ-Перник.
Републиканските пътища на територията на ОПУ-Перник ще се поддържат както
следва:
-

АМ „Стума“ от км 10+430 да км 37+098 съгласно Договор №РД-38-1 от

01.03.2018г. от „Автомагистрали“ ЕАД;
-

Репуликанските пътища от пъви, втори и трети клас на територията на област

Перник, съгласно Договор № РД-38-2/29.01.2016 г. от „ЗМБГ Констракшън“ ДЗЗД.
За зимен сезон 2019-2020 г. бяха изготвени и утвърдени Планове за зимнно
поддържане на пътищата на територията на ОПУ-Перник. Предстои утвърждаване на
оперативните планове на поддържащите фирми.
На 30.10.2019 г. е извършена проверка на готовността на фирмите за зимно
поддържане, съвместно с ОД на МВР – Перник и ОД на ПБЗН – Перник.
„Автомагистрали“ ЕАД са позиционирали необходимата техника – 14 броя на
опорния пункт и разполагат с първоначално необходимите материали от 2500 т. сол
и 5 т. химични материали.
При извършената проверка на опорните пунткове на фирма „ЗМБГ Констракшън“
ДЗЗД се установи, че част от машините са ангажирани за работа в земеделието, като
фирмата декларира, че при въвеждане в

режим на зимнно поддържане цялата

техника ще бъде позиционирана в опорните пунктове. Фирмата разполага с
първоначално необходимите материали – 700 т. сол и 2400 т. фракция и продължава
извозването на останалите необходими тонове мателиали.
Маркировката на пътната мрежа е добро, отводняването и е също добро.
Направена е хидроизолацията на моста в местността „Секирица“, правят се
габиотите, за да се стигне до кота „асфалт“ и ако позволи времето ще се положи и
асфалт. Г-н Басмаджиев заяви, че е готов да отговаря на поставени въпроси.
На поставения въпрос от представителя на ОД на МВР - Перник, относно
изграденото временно мостово съоръжение за неговото премахване, г-н Басмаждиев
отговори, че то трябва да остане за момента, като се обезопаси.

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

7

За повтарящия се проблем относно почистването на участъци от пътя БатановциКовачевци, г-жа Соколова уточни, че от страна на община Ковачевци трябва да има
писмен сигнал до ОПУ-Перник. Такива писмени сигнали трябва да има от всички
потърпевши до институциите, които трабва да ги решават, напомни Областният
управител, като копие на сигнала може да бъде изпратено и до нея, за да бъде
решен проблема.
Г-жа Соколова даде думата на представителя на ОД на МВР – Перник.
Г-н Василев представи готовността на дирекцията за посрещане на зимен сезон
2019-2020 г. Създадена е организация за работа при зимни условия. Техниката е
преминала есенно-зимен преглед и е готова за работа. Съгласувани са плановете за
зимно поддържане на участъците от магистрала „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.
На 30.10.2019 г. се извърши проверка на пътно-експлоатационните фирми,
ангажирани в пътното поддържане през 2019/2020 г.
Изготвена

е

заповед

№

313з-1758/30.10.2019

г.

относно

създаване

на

организация за набиране и предаване на информация за състоянието на пътната и
улична мрежа за периода 01.1.2019 г. до 01.04.2020 г.
Въвеждането на временно ограничение на движението по автомагистралите и
републиканската пътна мрежа ще се разпорежда само от директорите на ОПУ.
Действията

на

всички

служби

ще

се

координират

от

Националния

координационен център за безопасност по пътищата към Министерството на
вътрешните работи.
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.
Г-жа Соколова благодари на г-н Василев за изнесената информация и даде
думата на представителя на РД ПБЗН.
Г-н Росен Марков - началник на сектор в РД ПБЗН информира участниците в
заседанието за следното:
-оперативния център на РДПБЗН-Перник има готовност да извърши оповестяване
на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС при обявяване на
бедствие

на

територията

на

област

Перник,

чрез

системата

за

ранно

предупреждение и оповестяване;
-ще

бъде

изготвен

списък

съвместно

с

ОПУ

на

рисковите

участъци

от

републиканската пътна мрежа, където най-често се е налалаго извличане на
закъсали пътно-превозни средства при усложнена зимна обстановка;
-на дежурство в РДПБЗН са 15 пожарни автомобила със 7 броя екипи и личен
състав от 21 пожарникари, спасители и водачи на специална техника;
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-регионалната дирекция разполага с 15 броя елетрогенератори, 16 броя моторни
триони и 21 броя мотопомпи;
-на пожарните машини и малогабаритната техника числаща се на РДПБЗН се
извършва моментна подготовка за работа при зимни условия, която ще приключи
на15.11.2019 г.
-на провелото се регионално съвещание за зимното поддържане на републиканската
пътна мрежа през сезон 2019-2020 г.

за район Югозападен е взел участие

представител на РДПБЗН-Перник;
-след предоставяне на копия от изготвените и утвърдени планове за зимно
поддържане ще бъдат актуализирани телефонните номера на представителите на
ангажираните фирми в почистването през зимния период.
Областният

управител

благодари

за

информацията

и

даде

думата

на

представителя на ВиК – Перник.
Г-н Йоан Каменов докладва, че за нормалната работа на дружеството са изпълнени
в срок мероприятията, както следва:
-в изпълнение на Заповед №112 А/27.09.2019 г. на управителя на ВиК – Перник,
комисия на Дружеството е извършила проверка за времето от 27.09. до 10.10.2019 г.
на техническото състояние на стена на язорир „Студена“ и прилежащите ѝ
съоръжения. За резултата от проверката е съставен протокол, както и доклад, който
е предоставен на ДАМТН – ГД НЯСС – София.
- до 04.11.2019 г. ще се сключат договири с две фирми, които ще извършват
дейности по снегопочистването на довеждащите пътища и площадките на обектите
ХВ „Студена“, ПСПВ – гр. Перник и ГПСОВ – Батановци през предстоящия зимен
сезон. Почистването на снега в отсечката от III-токласния път с. Рударци- с.
Кладница до портала на ПСПВ – Рударци, ще сеизвършва по плана на община
Перник, като при възникнали затруднения, ще се използва инженерна техника от ЕР
„Църква“.
-автотракторната техника /собствена и лизингова/ на Дружеството е осигурена със
зимни гуми, вериги против боксуване и антифрис-концентрат. От ръководителите на
експлоатационни

райони

се

извършва

ведомствен

преглед

на

малката

механизация/помпи, щилове, носими агрегати и др./
-на склад дружеството разполага с постоянен резерв от ВиК части и инертни
материали, използвани при аварийни ремонти. Договорираните количества хлорна
вар, хлор-газ и натриев хипохлорит се доставят регулярно на склад в ПСПВ –
Перник, като до края на месец ноември 2019 г. на по-труднодостъпните обекти, ще
бъде осигурен по-голям резерв от горивни материали и вещества, който да бъде
ползван при евентуалното забавяне на доставка, при усложнение на пътната
обстановка.
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-осигурено е отоплението на обектите на дружеството, като вече са доставени
заявените количества от течни и трърди горива за сезон есен-зима 2019-2020 г.
Зимното /топло/ облекло на персонала, работещ на открито е осигурено.
-на

24.10.2019

г.

приключи

почистването

и

зазимяването

на

Витошките

водохващания, находящи се на територията на ПП „Витоша“. Приключва прегледа на
главните довеждащи водопроводи. До средата на месец ноември 2019 г. откритите
водопроводи и съоръжения ще бъдат затрупани с инертни материали, а тези с
нарушена топлоизоизолация ще бъдат отремонтирани.
-извършва се оглед на канализационните мрежи и съоръженията в участъците от
уличната мрежа

с

проблеми

с

отводняването.

Създадена

е организация

за

своевременно отсраняване на всички видими течове по водопроводната мрежа. В
почивните и празничните дни е организирано дежурство. Сигналите могат да бъдат
подавани на мобилен телефон 0879 254 147 и на национален телефон 0700 167 51.
Всеки работен ден в община Перник се изпраща информация за дневните
/предстоящи и отстранени/ аварии на факс 076 684 273.
-актуализиран е състава на дружествения кризистен щаб за общо ръководство,
координация и контрол. Актуализирани са аварийните планове на ХВ „Студена“ и
ПСПВ – Перник. В момента се актуализира аварийния план на ГПСОВ-Батановци.
Г-жа Соколова попита представителя на дружеството имат ли сключени договори
с фирми, които да окажат помощ при по-големи аварии по водопроводната и
канализационна мрежи.
Г-н Каменов отговори, че той няма такава информация и след като провери във
фирмата ще изпрати писмен отговор до областния управител.
Г-жа Соколова даде думата на представителя на РЗИ – Перник.
Д-р Димитрова информира за подготовката на институцията за работа при зимни
условия. 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 на 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
структури

на

МВР,

органите за поддържане на

пътната инфраструктура на

територията на областта и Министерството на отбраната. Проблем през изминалия
зимен период бе почистването на пътя до белодробната болница.
Г-жа Соколова обърна внимание на този проблем и помоли представителите на ОПУ
и на община Перник да направят така, че този проблем да не се повтаря, след което
даде думата на представителят на Военно окръжие - Перник.
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Подполковник Матев докладва, че Военно окръжие - Перник е готово за работа при
зимни условия. Има готовност за оказване на помощ при бедствена ситуация с
модулните формирования на въоръжените сили. Той обясни начина, по който те
могат да бъдат поискани.
Предоставена бе думата на представителят на ЦСМП –Перник.
Г-н Георгиев сподели с присъстващите мероприятията, които Центъра е извършил
за подобряване на работата му при зимни условия.
Центърът разполага с 8 броя санитарни автомобили, които са подготвени за работа
през зимния период. Те обслужват населението на община Перник. Филиалите с потрудно достъпни места за достъп, като общините Трън и Земен също са осигурени с
автомобили с висока проходимост. Автомобилите са отоплени и оборудвани с
медицинска апаратура. ЦСМП – Перник има готовност за транспортиране и
хоспитализиране на тежко болни. Центърът полага всички усилия и има готовност за
взаимодействие с областните структури, останалите медицински заведения и
дружества за пренасочване, превозване и настаняване на пациенти при усложнена
зимна обстановка.
Изказване направи ръководителят на МЕПР – Перник.
Г-н Асенов 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 “Бърдо“. Профилактиката на този обект ще приключи на 08.11.2019 г.
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 план за защита при бедствия. Силни притеснения
има 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.
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.
Отстранени са забележките по тях. Оборудвани са всички аварийни екипи с
инструменти и материали за отстраняване на аварии. Аварийните екипи са на
домашно

дежурство,

метеорологична

като

обстановка

при

национални

аварийните

празници

екипи

се
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взаимодействието с териториалните структури при необходимост от съвместни
действия. При настъпване на усложнена метеорологична обстановка и необходимост
от бърза връзка с телефонния център на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е
предоставена VIP линия на Областния щаб.
Г-н Соколова благодари и даде думата на началника на Областния отдел
„Автомобилна администрация“.
Г-н Димитров каза, че предстои проверка на техническото състояние на
служебните автомобили и оборудването и подготовката им за работа през есеннозимния период. Институцията не разполага с техника с висока проходимост. Местата,
на които ще се осъществява контрол през зимния сезон ще бъдат съобразени с
метеорологичната обстановка с оглед осигуряване безопасност на движението и на
служителите, осъществяващи контрол.
Г-жа Соколова даде думата на представителя на ХТР – Перник.
Г-н Черийски сподели, че НС клон „Струма-Места“ на територията на област
Перник стопанисва 7 броя язовири. За всички тях има изготвени аварийни планове.
Част от речните корита са почистени. В община Трън не се извършва почистване на
речните корита, защото община Трън не съдейства в издаването на документи, с
които да се осъществи тази дейност. В момента се работи по поречието на р. Струма
и се отводняват от високи подпочвени води териториите на с. Негованци, община
Радомир. Остава проблема с остарялата техника, която се използва. Клона има
доставени инертни материали за зимно поддържане на подстъпите към язовирите на
база „Пчелина“ и база „Ярджиловци“.
Г-жа Соколова попита от какво се нуждае фирмата за да може да изпълнява
задълженията си.
Г-н Черийски отговори, че фирмата предимно има необходимост от оборудване с
нова техника.
Г-жа Соколова даде думата на представителя на РИОСВ - Перник.
Г-жа Фиданова сподели, че инспекцията няма различия при изпълняване на
функциите

ѝ

през

зимния

период

спряма

останалите

сезони

от

годината.

Автомобилите са подготвени за работа при зимни условия.
Думата бе предоставена на началника на РДНСК – Перник.
Г-н Мариянов каза, че институцията, която представлява няма пряко отношение
към точките от дневния ред. Уведомена е Камарата на строителите за организация за
работа при зимни условия. Осъществява се контрол за спазване на мерките при
такива условия.
Г-жа Соколова даде думата на директора на ОД „Земеделие“.
Г-жа Цветкова сподели, че техниката с която разполагат е подготвена за работа
при зимни условия. Подсигурено е отоплението на общинските служби. Директорът
призова всички институции, имащи отношение по зимното поддържане на пътищата
на територията на областта да бъдат по-коректни при изпълнение на задълженията
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си. По-големия състав на общинските служби по земеделие пътуват от град Перник и
могат да се явят на работа само когато е осигурено нормално движение по пътищата.
В

изказването

си

представителят

на

РУО-Перник,

г-жа

Стоева

представи

превантивните мерки, които са взети за посрещане на зимен сезон 2019-2020 г. Тя
сподели, че за безопасността на децата и учениците във всички институции в
системата на предучилищното и училищно образование на територията на областта
са разработени планове за действие при бедствия, аварии и катастрофи.
Институциите

са

подготвени

за

отоплителния

сезон

и

имат

готовност

за

своевременни и адекватни мерки при усложнена зимна обстановка. За децата и
учениците

в

задължителната

предучилищна

възраст

е

осигурен

транспорт.

Училищните автобуси са подготвени и оборудвани за движение в зимни условия.
В осем от институциите в системата на образованието в област Перник, които се
намират в малки населени места няма постоянно медицинско осигуряване. При
необходимост то се осигурява от личните лекари на учениците.
С оглед на предприетите мерки, рискът от нарушаване на учебния процес при
неблагоприятни зимни условия, е сведен до минимум.
РУО-Перник има готовност да съдейства и координира дейностите по осигуряване
на училищата с отопление, транспорт и медицинско обслужване в случай на
усложнена зимна обстановка.
Д-р Васил Мирчев представител на ОД „БХ“ - Перник сподели, че агенцията няма
пряко участие по точките от дневния ред. Дирекцията е подготвила пътните си
превозни средства за работа при зимни условия. Осигурено е отоплението на
работните помещения. Има разработена програма и е осигурен необходимия
персонал за работа при неблагоприятни условия.
Г-жа Соколова благодари на изказващия се и даде думата на директора на ОС на
БЧК – Перник.
Г-жа Минева информира присъстващите за готовността на организацията за
посрещане на зимния период, като сподели, че е актуализиран плана за защита при
бедствия. Имат готовност да осигурят с топли дрехи, одеала и топли напитки
бедстващи хора при създадена критична ситуация. Имат изградени доброволни
екипи за действие при кризисна ситуация. При закъсали автомобили и автобуси
поради снегонавявания на пътното платно могат да осигурят топли напитки и храна.
Директорът на Областния съвет уведми присъстващите, че могат да извършат
обучение на личния им състав за „оказване на първа долекарска помощ“.
Г-жа Соколова предостави думата на директора на РД „Национална сигурност“.
Г-н Костадинов сподели, дирекцията е подсигурена с личен състав и техника за
изпълнение на задълженията си през всички сезони на годината. Той каза, че е
останал доволен от така представената подготовка на всички структури, участващи в
заседанието за посрещане на зимния сезон и сега е налице възможност да бъдат
споделени очакванията към териториалните институции и общините за адекватни и
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навременни действия за осигуряване на нормалното функциониране на пътната
инфраструктура, снабдяването и услугите за населението на територията на
областта.
Г-жа Соколова посочи, че основното при решаване на всички възникнали
проблеми е добре изградената комуникация, както служебна така и лична.
Г-жа Соколова благодари на всички участници в заседанието и добави, че всяка
препоръка от тяхна страна, която имат и която касае не само зимната обстановка, а
цялостната организация на работата им трябва да бъде обсъдена навреме, за да
могат да се предприемат необходимите действия.
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