ПРОТОКОЛ
от заседание на разширеното заседание на Областния щаб за изпълнение на
плана за защита при бедствия - 23.10.2014г.
Днес 23.10.2014г. се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за
защита при бедствия. Присъстваха 28 членове на комисията, съгласно приложения
присъствен лист.
Г-жа Цецка Димитрова – заместник областен управител откри заседанието и предложи
следния дневен ред:
1. Семинар на тема „Състоянието на доброволните формирования ” – 10.00 часа;
2. Доклад за готовността на общините и областните структури на централната
власт за функциониране в усложнена зимната обстановка“ – докладват
кметовете на общини и ръководителите на структури – 11.00часа.
Други предложения не се направиха.
По т.1 Семинар на тема „Състоянието на доброволните формирования ”
Г-жа Димитрова приветства с добре дошъл г-н Костадин Чифлигаров – Началник
сектор „Доброволни формирования“ ГД „ПБЗН“ и запозна членовете с началото на
изграждане на доброволните формирования и процеса на работа по създаването и
развитието на доброволните формирования. Като спомена, че обществото от
доброволци е станало по-активно, разрастващо се и с все по-големи очаквания към
органите, имащи отношение към създаването и организиране на дейността им. В
последствие се е и появила и необходимостта от актуализиране на нормативната база.
В тази връзка е разработен проект на изменение и допълнение на Наредбата за реда за
създаване и организацията на дейността на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях. С помощта на всички нас, подчерта г-жа
Димитрова беше изготвена „Национална програма за поетапно изграждане на
самостоятелно действащи формирования“, която ще бъде представена днес. Г-жа
Димитрова завърши с добрата практика на Област Ловеч, като обобщи че във всички
общини са изградени доброволни формирования.
Г-жа Димитрова даде думата на инж. Албена Николаева - представител на РДПБЗН,
да представи достигнатото ниво в процеса на обучение на доброволните формирования,
както и промените в нормативните документи.
След направената презентация г-жа Димитрова даде думата за коментари и въпроси.
Г-н Чифлигаров – Началник сектор „Доброволни формирования“ ГД „ПБЗН“,
приветства Област Ловеч в процеса и достигнатото ниво в изграждането на доброволни
формирования. Подчерта, че в срещи с областни структури и общини винаги дава за
пример направеното в Област Ловеч. Уведоми за причините довели за промяната на
нормативната база за доброволните формирования.
По т.2 от дневния ред:
Готовност на общините и областните структури на централната власт за
функциониране в усложнена зимна обстановка.
Г-жа Димитрова обясни, че в изпълнение на чл.65, ал.1, т.6 от Закона за защита при
бедствия и във връзка с изпълнение на подготовката за зимния сезон 2014/2015г. е
необходимо да бъде създаде организация и се приведе в готовност техниката за
поддържане на пътната мрежа до и в населените места. Да се планира в пълна степен
защитата на населението при бедствия и при усложнена зимна обстановка. Щабовете
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трябва да имат готовност да поемат ръководството на спасителните работи при
повсеместни снегонавявания и обледенявания. Също така трябва да се проконтролира
готовността на фирмите, с които има подписани договори за зимно поддържане на
пътища, като се осигури и необходимото финансиране.
Писмата с покана за участие в днешната среща са изпратени до кметовете на общини и
членовете на Щаба на 13.10.2014г. с писмо №ОМ-06-64.
Със заповед №РД-07-131/13.10.2014г. на Областния управител е назначена комисия,
която в срок до 30 октомври да извърши проверка на наличността и готовността на
заявената техника от фирмите за поддържане на републиканските пътища.
След което предостави думата на представителите на общините за докладване.
Г-н Милен Русев – представител на община Ловеч, каза че са започнали подготовката
и ще предоставят до края на седмицата Доклад за работа в усложнена зимна
обстановка. Подчерта, че на 21.10.2014г. е извършена щабна тренировка на общинския
щаб.
Г-н Милко Пепелджийски - представител на община Троян също счита, че общината
ще се справи с предизвикателствата на зимата. Предстои подписване на договор за
поддържане на общинската пътна мрежа. Осигурен е достъп до курортните места и
отдалечените махали.
Г-н Младенов – представител на община Тетевен - подписани са договорите с фирмите
и подизпълнителите и са осигурени инертните материали. Създадена е организация за
действие при усложнена зимна обстановка. Осигурено е движението до хижите в
планината.
Г-жа Георгиева - представител на община Луковит - създадена е организация за
поддържане на пътната мрежа. Тече процедурата за обявяване на обществена поръчка
за зимно поддържане и снегопочистване. Осигурено е взаимодействие с РПС Луковит
на ОПУ-Ловеч.
Г-жа Моврадинова - представител на община Летница - докладва, че ще се подържат
пътищата основно със сили на общината. Има готовност за по-отдалечените села да се
търси съдействие на външни фирми.
Г-н Георгиев - зам. кмет на община Угърчин увери, че ръководството на общината е
създало необходимата организация за посрещане предизвикателствата на зимата. Няма
проблеми в общината.
Г-н Стойчев - зам. кмет на община Ябланица, счита че общината е планирала
действията си по осигуряване на нормалната проходимост и осигуряване на
населението с услуги и стоки от първа необходимост.
Всички общини докладваха, че учебните, детските и административните сгради са
осигурени с гориво и също така транспорт до учебните заведения.
Обобщението на г-жа Димитрова е, че общините в областта са създали необходимите
условия за нормално им функциониране при усложнена зимна обстановка.
Г-н Грозданов, директор на ОПУ – Ловеч докладва, че Републиканската пътна мрежа,
стопанисвана и поддържана от Областно пътно управление – гр. Ловеч, е с обща
дължина 735,043 км /приравнени към двулентов път - 743,314 км /, разпределени на
територията на три Районни пътни служби. Към днешна дата ОПУ Ловеч има сключен
4 годишен договор за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтновъзстановителни работи при аварийни ситуации) на 735.259 км републикански пътища
с Обединение „Ловеч 2010” и участници в обединението: „ПИ ЕС АЙ” АД – Стара
Загора и „ПЪТПРИБОР” ООД – София. Наблегна на изменение в Закона за пътищата
публикувано в ДВ бр.16 от 25.02.2014г., с което отпадна подписването на
споразумителни протоколи с общините на територията на Област Ловеч за съвместно
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финансиране на поддържането на републиканските пътища в границите на градовете за
2014г. Също така, уведоми членовете на щаба, че за почистване от падналия сняг и
опесъчаване на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление
– гр. Ловеч, по план са предвидени да участват 116 бр. машини и автомобили,
разпределени по видове и Районни пътни служби и за обезопасяване на пътищата
против хлъзгане при заледяване по план са предвидени 9 500 м3 (13 300 т) абразивни
материали и 3 200 т. техническа сол, разпределени по Районни пътни служби
Ръководителите на областните структури на държавната власт също декларираха
готовността на техните екипи да поддържат републиканските пътища, да осигурят
нормална организация на движението на превозните средства за готовността им, за
оказване на помощ на болни, на пострадали, за осигуряването с вода и стоки от първа
необходимост.
В заключение г-жа Димитрова изрази удовлетворение от проведеното заседание, от
готовността на областта за функциониране при усложнена зимна обстановка и
предупреди, че назначената от Областния управител комисия ще контролира работата
на пътно-поддържащите фирми и дейността на институциите по осигуряване на
нормални условия на живот на населението през зимния сезон 2014/2015г.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколирал:
инж. Ваня Събчева
Главен експерт ОМП
Дирекция АПОФУС

За председател:
Цецка Димитрова
Заместник областен управител
на област Ловеч
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