РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ: /П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от работна среща във връзка с метерологичната обстановката на
територията на областта, състояла се на 26 февруари 2018 г. от 12 часа, в
кабинета на г-жа Соколова.

На срещата присъстваха:
Ирена Соколова – областен управител
Иво Иванов – зам. областен управител
Цветана Пиралкова – главен секретар
Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС
Румен Сачански – директор на ОПУ – Перник
Слави Лазов – директор на „Пътна полиция“ – ОД МВР Перник
Васил Василев – директор на „Охранителна полиция“ – ОД МВР Перник
Петър Нецов – директор на ЧЕЗ – Перник
Асен Асенов - ръководител на МЕПР –Перник, ЕСО ЕАД МЕР – София област
Емил Марков – директо на РД ПБЗН – Перник
Ваня Коконова – началник на РУО – Перник
Ивайла Касърова – директор на РД СП – Перник
Валери Симеонов – директор на ЦСМП –Перник
Росица Георгиева – представител на превозвачите в област Перник
Любомир Спасов – директор на „Топлофикация“ - Перник

Срещата бе открита в 12 часа от г-жа Соколова. Поводът за нея бе влошената
метерологична обстановка. Тя приветства присъстващите с добре дошли, след което
даде думата на компетентните лица, за да разяснят обстановката на територията на
областта.
Г-н Сачански обясни, че към момента няма проблемни участъци на магистрала
„Люлин“. По пътя за София през Владая също няма проблемни участъци, освен
трафика. В София снеговалежът е по – обилен от Перник, има няколко аварирали
камиона и за 2 часа е спряно тежкотоварното движение. В населените места на
територията на област Перник няма бедстващи хора.
Г-н Слави Лазов, докладва: Към момента пътната обстановка е спокойна.
Затворено е тежкотоварното движение, като то се прехвърля към магистрала
„Люлин“. Районите се почистват. Между 2 и 3 тунел на магистралата пътят може да
се определи като труден участък. Бедстващи хора на територията на областта няма.
Г-н Васил Василев: Няма подадени сигнали за бедстващи хора. Пътната
обстановка е усложнена в град София, където снежната покривка е около 40 см.
сняг. В общините няма проблемни участъци.
Г-н Нецов: Няма подадени сигнали за липсващо захранване. Установени са
само частични проблеми.
Г-н Асенов: Няма аварийни събития в електропреносната мрежа и подадени
сигнали за загуба на ток.
Г-н Марков, докладва: Към момента обстановката е спокойна. Няма подадени
сигнали. Има постъпило писмо от Главна дирекция „ПБЗН“ във връзка с готовността
за въвеждане на Плана за защита при бедствие, което е изпратено до всички
общини. Не се очаква на територията на областта снеговалежите да бъдат критични.
Дават се дежурства в четири общини. В Перник има 3 екипа, в общините – Радомир,
Брезник, Трън и Земен по 1 екип. Разполага се с необходимата техника, която е
нова, високопроходима. Държи се постоянна връзка с всички общини, както и с ОПУ
– Перник.
Г-жа Коконова: За днес в няколко учебни заведения е обявен неучебен ден.
Това са ПМГ „Христо Смирненски“, ОУ „Свети Иван Рилски“, VI СОУ „Кирил и
Методии“, СУРИЧЕ „Петър Берон“ и ОУ „Свети Константин Кирил Философ“. В тези
училища представители на РЗИ са констатирали ниски температури. В някои учебни

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

2

заведения са намалени часовете. В останалите общини няма подадени сигнали за
проблеми.
Г-жа Касърова: На територията на областта само в община Перник е
регистриран 1 бедстващ човек, който ще бъде настатен в помещение. В другите
общини няма бездомни и бедстващи. Постоянно се държи връзка с кметовете.
Г-н Симеонов: Няма забавяне на адресите, екипите 100 % изпълняват
задълженията си. През деня има 4 екипа и 1 транспортен. Във филиалите се
разполага с по 1 екип. Има обществена поръчка за ремонт на автомобилите.
Г-жа Георгиева: Всички автобуси се движат в зимни условия. На места има
заледяване. Единствено автобусите за София се движат със закъснение. Има
проблемни участъци в селата Драгичево, Дрен, Дивотино, Долна Диканя и Бучино. В
Брезник пътищата са по – трудно проходими, но автобусите се движат.
Г-н Спасов: Към момента няма проблеми с топлоподаването. Липсата на
отопление през изминалите дни е вследстие на спукана тръба при болницата, но
аварията е отстранена. Работили са 2 екипа. През следващите дни не се очакват
проблеми, тъй като първоизточника е открит.
Г-жа Соколова заяви, че информацията от днешната среща ще бъде качена в
сайта на Областна администрация, за да се уведомят журналистите и хората. Каза,
че от страна на Областна администрация ще бъде идентифициран човек, който ще
поддържа връзка с всички институции, за да се следи метерологичната обстановката
на територията на областта. Заяви, че е насреща за възникнали проблеми и въпроси,
благодари на присъстащите и закри срещата.

Изготвил на 26 февруари 2018 г.:
Марчела Пламенова – мл. експерт „Регионално развитие“
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