ПРОТОКОЛ
от заседание на разширеното заседание на Областния щаб за изпълнение на
плана за защита при бедствия - 25.10.2017г.
Днес 25.10.2017г. се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за
защита при бедствия.
Г-н Терзийски – областен управител откри заседанието и приветства с добре дошли
членовете.
Г-н Терзийски – обясни, че темата на заседанието e в изпълнение на изискванията на
Заповед Р-187/13.10.2017 г. на министър-председателя на Р. България. Писма с покана
за участие са изпратени до кметовете на общини и членовете на Щаба на 29.09.2017 г. с
№ ОМ-06-71(3), както и две допълнителни - писмо № ОМ-06-71(6) от 17.10.2017 г. с
промяна на датата и № ОМ-06-71(7) от 18.10.2017 г. с допълнителни указания.
Темата на заседанието е „Доклад за готовността на общините и областните структури
на централната власт за функциониране в усложнена зимна обстановка“ – докладват
кметовете на общини и ръководителите на структури за готовност за функциониране в
усложнена зимна обстановка и е необходимо да бъде създаде организация и се приведе
в готовност техниката за поддържане на пътната мрежа до и в населените места.
След което предостави думата на представителите на общините за докладване.
Представителите на общините докладваха, че е създадена необходимата организация за
посрещане предизвикателствата на зимата. Представиха доклади за работа в усложнена
зимна обстановка.
Всички общини докладваха, че учебните, детските и административните сгради са
осигурени с гориво и също така e подсигурен транспорт до учебните заведения.
Създадена е организация за действие 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
договор за поддържане на републиканските пътища, фирмите са осигурени с
механизация и техника за осъществяване на дейността, в момента тече проверка на
наличните машини. За обезопасяване на пътищата при заледяване по план са
предвидени 13 430 т абразивни материали и 3 270 т техническа сол, разпределени по
Районните пътни служби. Към момента са доставени 92 % от предвидените количества
сол, 64 % от инертните материали и 100 % от химическите препарати. Доставките
продължават и се очаква до 1 ноември всички опорни пунктове да бъдат заредени с 60
% от изискващите се по план материали. Изготвен е и се прилага оперативен план за
действие при утежнена метеорологична обстановка в областта.
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.
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В заключение г-н Терзийски 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 2017/2018г.
След това се премина към темата „Състоянието на доброволните формирования ”
Гост на семинара беше г-н Чифлигаров – Началник сектор „Доброволни
формирования“ ГД „ПБЗН“. Г-н Терзийски го приветства с добре дошъл.
Във връзка с отправена покана до Областния управител на област Монтана и кмета на
Община Вълчедръм за участие на тяхното доброволно формирование, присъстваха г-н
Боян Аврамов – зам.кмет на Община Вълчедръм и ръководител на ДФ, както и един
представител.
Инж. Албена Николаева - представител на РД ПБЗН представи състоянието на
доброволните формирования в Област Ловеч към момента. На разположение са 129
доброволеца, като по общини: 30 в Ловеч, 8 - Априлци, 10- Летница, 15 – Луковит, по
25 в Тетевен и Троян, 6- Угърчин и 10 в Ябланица. Област Ловеч е една от малкото
области, в която във всяка община има изградено ДФ. Доброволните формирования са
създадени на териториален принцип за изпълнение на самостоятелни действия или за
подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система. Основните
съставни части на ЕСС са структурите на пожарна безопасност и защита на
населението, областните дирекции на МВР и центровете за спешна медицинска помощ.
Доброволните формирования са съставна част от Единната спасителна система, заедно
с общините, търговските дружества, едноличните търговци, юридическите лица с
нестопанска цел и въоръжените сили. Целта е да се намали уязвимостта на населението
и да се осигури по-голяма защита при бедствия.
След това г-н Боян Аврамов – зам.кмет на Община Вълчедръм и ръководител на ДФ
представи добри практики за тяхната дейност.
Г-н Чифлигаров, даде отговори на зададените от общините въпроси свързани с
доброволните формирования.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколирал:
инж. Ваня Събчева
Директор на дирекция АПОФУС

Председател:
Георги Терзийски
Областен управител
на област Ловеч
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