РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ.ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Областен управител

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание (проведено Online чрез платформата Zoom) на Областния
щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия
състояло се на 04.11.2020г., в 11.00 ч., в Областна администрация Перник,
пл. „Св.Иван Рилски“ 1Б, в заседателна зала „Струма“

Днес, 04.11.2020г., от 11.00 ч.в заседателната зала „Струма“ се проведе редовно
заседание на Областния щаб, на което присъстваха:
1.Иво Иванов – Зам.областен управител
2.Цветана Пиралкова – главен секретар – О.А. Перник
3.Мариана Михайлова – Директор на дирекция „АПОФУС“ – О.А. Перник
4.Красимир Борисов – гл.спец. ОМП– О.А. Перник
5.Николай Петров – главен експерт в община Перник
6. Димитър Божилов – представител на ТД „Национална сигурност“ - Перник
7.подп.Димитър Матев – Началник на военно окръжие – Перник
и взеха участие:
8.Деница Николова - гл.спец. ОМП в община Радомир
9.Марин Първанов - гл.спец. ОМП в община Трън
10.Иво Симеонов – заместник-кмет на община Ковачевци
11.Димитър Сотиров - кмет на община Земен
12.д-р Веселина Шишкова – ЦСМП – Перник
13.д-р Антоанела Малинова – РЗИ-Перник
14.г-жа Емилия Ваклинова – Директор на ОПУ – Перник

15.г-жа Ваня Коконова – Началник на РУО – Перник
16.Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ – Перник
17.г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД „Земеделие“ – Перник
18.г-н Здравчо Тодоров – Директор на РД по горите – Кюстендил
19.г-н Борислав Иванов – Управител на В и К – Перник
20.г-н Петър Нецов – Ръководител на обособено звено Е и П-Перник
21.г-н Асен Асенов – Ръководител на МЕПР – Перник
Не се включиха онлайн:
1. Община Брезник
2. ОД на МВР – Перник
3. РДПБЗН – Перник
4. РИОСВ – Перник
5. ОО „Автомобилна администрация“ – Перник
6. РДНСК – Перник
7. ХТР – Перник
8. „Геозащита“ ЕООД-Перник
9. Областен съвет на БЧК-Перник
10. Екип ИПТУ в БТК АД
Всички членове на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при
бедствия във връзка със зимен сезон 2020-2021г. представиха своевременно своите
доклади в Областна администрация – Перник.

Заседанието откри и проведе г-н Иво Иванов – зам. областен управител на
Област Перник.
Г-н Иво Иванов посочи основанието за провеждане на заседанието, заповед
№Р-150/26.10.2020г. на министър – председателя на Република България за
подготовката на страната за зимен сезон 2020-2021г. и предприемане на превантивни
мерки за осигуряване нормалното функциониране на пътната инфраструктура,
снабдяването и услугите за населението. Заседанието се проведе Online чрез
платформата Zoom.
Във връзка с предприемане на превантивни мерки за осигуряване на
нормалното функциониране на пътната инфраструктура и подготовката на областта за
зимен сезон 2020-2021г. областния управител инж. Емил Костадинов е издал заповед
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№ОМП-13/28.10.2020г., с която е уточнен реда за предаване и приемане 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 поддържане на пътищата в областта. Всички членове на Областния щаб за
изпълнение на областния план за защита при бедствия във връзка със зимен сезон
2020-2021г. са получили материалите за днешното заседание. Г-н Иво Иванов
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
готовността на община Перник за посрещане на зимен сезон 2020-2021г., като обърна
внимание на следното:
В община Перник зимното поддържане и снегопочистване на IV-то класната
пътна мрежа е разделена на три района.
На 05.11.2020г. е направена проверка на техниката на фирмите за зимно поддържане и
снегопочистване съгласно заповед на кмета 1551/02.11.2020г. и след утвърждаване на
протокола от проверките и изпълнение на мероприятията съгласно решения на
комисията в протокол от 05.11.2020г. се въвежда денонощно дежурство но фирмите.
Зимното поддържане и снегопочистване на IV

класната пътна мрежа, която

е

разделена на три района се изпълнява от следните фирми:
I район – фирма „Инфракорект-стой“ ЕООД гр.Перник - кв. „Васил Левски“-пътя за
кв.Караманица“;
II район – фирма „ДЛВ“ ЕООД гр.Перник – ул. „Кралевски път“;
III район – фирма „АБС Инженеринг“ЕООД гр.Перник – ул. „Райко Даскалов“ –база в
кв.Църква-ул. „Димитър Благоев“ ;
За зимното поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в града и кварталите са
изготвени оперативни планове за градската мрежа. Актуализирани са маршрутите на
хората на хемодиализа, подадени с писмо № 20/СЛУ 7707 от 28.10.2020 г. на
Регионална здравна инспекция.
Направени са 7 наряда за разпределение на наличната техника по маршрути за зимно
поддържане на улиците и пътищата на гр.Перник и кварталите.
Проведен е търг за доставка на 1000 т. морска сол. Направени са щабове по
безопасност на движението за есенно зимния сезон 2020-2021г. за трите района и за
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градската част. Същите ще се изпратят на ПП при ОД на МВР гр.Перник и на РДПБЗН
гр.Перник.
Дежурният от всеки район и дежурния за градската пътна мрежа ще подават
сведение за пътната обстановка на дежурните в община Перник.
Извършена е проверка на техниката, с която фирмите ще извършват зимното
почистване и материалите, с които ще се третира пътната настилка при снеговалеж.
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 сградите.
Г-н Иванов, благодари за изнесената информация и обърна внимание, че
докладите на кметовете на общини се изготвят по зададените параметри от дневния
ред, с което сме се опитали да ги улесним при изготвянето им, като особено внимение
е отделено на проведените заседания на общинските щабове.
Г-н Иво Иванов даде думата на представителя на община Радомир.
Г-жа Деница Николова

запозна накратко присъстващите с готовността на

община Радомир за посрещане на зимен сезон 2020-2021г., като обърна внимание на
следното:
Общината има сключен договор №447/01.09.2020 с фирма „ВИВА МЕТАЛ“ ООД с
предмет на дейност „Зимно поддържане на уличните платна, площади, алей, паркове и
други територии, предназначени за обществено ползване на територията на град
Радомир“. Фирмата разполага с 3бр. снегорини и 2бр.пясъкоразпръсквача, товарач и
достатъчно количество сол на склад.
Община Радомир предстои да сключи договор за „Зимно поддържане на IV
класната пътна мрежа пътна мрежа с фирма „Инфракорект-стой“ ЕООД.
Със заповед №773/04.11.2020г. на кмета на община Радомир е наредено да се
извърши проверка на фирмите за готовността за изпълнение на договорните
задължения за зимно поддържане на общинските пътни мрежи. В селата е осигурена
допълнителна

техника от кооперациите, уточнена от кметовете и кметските

наместници на населените места. Осигурено е финансиране на мероприятията,
необходими за извършване на зимната подготовка на населените места в община
Радомир .
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Планирано е пренасочването на движението по обходни пътища при силен
снеговалеж и непочистени от сняг пътища. Осигурена е необходимата пътна
маркировка.
Осигурено е финансиране на мероприятията, необходими за извършване на
зимната подготовка на населените места в община Радомир.
Г-н Иванов попита общината има ли трудности, за които да се окаже съдействие
при решаването им. Г-жа Николова отговори, че до момента общината няма трудности.
Заместник областния управител попита 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 г-н Марин Първанов гл.спец. в община Трън.
Г-н Марин Първанов уведоми присъстващите какви дейности 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
уличната мрежа.
Улично-градската пътна мрежа и VI- класната пътна мрежа ще се почиства от
фирма „Румасия 2005“ ЕООД, с която общината има сключен договор. Подсигурена е
техника и материали /110т.пясък и 40т.сол/ за почистване на пътищата при снеговалеж.
Тротоарите в град Трън ще се почистват от работници, наети по програма за временна
заетост. На уличната мрежа 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. 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.
Заместник областния управител предостави думата на г-н Димитър Сотиров кмет на
община Земен.
Общинската пътна мрежа при зимни условия и снеговалеж се поддържа и
почиства от фирмите „Давест ЛТД“ ЕООД, „НИК-Индъстри“ ООД и „Земгруп 2020“ ООД
от гр.Земен, с които общината има сключени договори до 31.12.2020г. Предстои нов
търг за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа съобразно бюджета на
общината за 2021г., който ще бъде валиден от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.
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Улици и селски пътища /до квартали и махали/ в град Земен и селата се
почистват и опесъчават от същите фирми - машинно и ръчно. Фирмите разполагат с
нужната техника за тази дейност. Наличните техники са готови за работа при зимни
условия.
В планинските участъци на общинската пътна мрежа и за махалите са осигурени
материали за опесъчаване на склад/пясък,сол и луга/. Уточнени са границите между
четвъртокласните общински пътища и републиканските пътища.
Третокласната пътна мрежа ще бъде почиствана при зимни условия и
снеговалежи от фирма „Ник-индъстри“ ЕООД.
Изготвени са оперативни планове за зимно поддържане на общинската пътна
мрежа, има определена техника за извличане на закъсали тежко 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.
Общината има възможност да осигури финансиране на мероприятията при
извършване на аварийно-възстановителни работи при зимни условия.
Опреснена е пътната маркировка в рамките на града.
Заместник областния управител предостави думата на заместник-кмета на
община Ковачевци.
Г-н Иво Симеонов сподели, че подготовката на общината за осигуряване на
нормални условия на живот в зимни условия е организирана.
Общинската пътна мрежа през зимните месеци ще се почиства от фирма„Ковачевци2016“ ЕООД на сезон 2020-2021г. чрез сключени договори с лицата собственици на
снегопочистваща техника и живеещи на територията на общината. Налице са
8/осем/броя техника /трактори и автомобили с повишена проходимост/, с която ще се
извърши ефективно снегопочистване на общинските пътища през предстоящия зимен
сезон. Техниката е в изправност и готовност за най-бързо излизане и почистване на
общинската пътна мрежа. Списъкът на хората, техниката и телефони за взаимовръзка
са предоставени на дежурните по Общински съвет за сигурност Ковачевци.
Приоритетно ще се почистват главните пътища и улици, както и улици на които
се намират домовете на тежко болни лица и лица на хемодиализа. Информация за
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такива случай се събира от кметските наместници и кметовете на селата на
територията на общината, както и от Регионалната здравна инспедция-Перник.
Осигурени са 35 тона солни разтвори за предотвратяване уплътняването на снега върху
пътната настилка, като при необходимост ще бъде осигурено допълнително количество
сол.
Създадена е организация за получаване и предаване на информация за пътната
мрежа при зимни условия. Определен е реда за снегопочистване на тратоарите и
събиране на почистния 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 отдаличените и труднодостъпни селища.
Заместник областния управител предостави думата на д-р Веселина Шишкова от
ЦСМП гр.Перник.
В Центъра за спешна медицинска помощ-Перник са предприети превантивни
мерки за намаляване на последиците по медицинското осигуряване на населението
при усложнена зимна обстановка.
ЦСМП – Перник разполага с деветнадесет броя санитарни автомобили, които са в
изправност и са подготвени за движение през зимния сезон.
Десет броя санитарни автомобили са за обслужване на населението на Община
Перник, като три броя автомобили са с висока проходимост.
Във филиалите с по-трудно достъпни места гр.Трън и гр.Земен, също са
подсигурени автомобили с висока проходимост.
Всички автомобили в ЦСМП – Перник и филиалите са оборудвани със зимни
гуми. Подсигурени са вериги за сняг и въжета за теглене.
Санитарните автомобили са оборудвани с необходимата медицинска апаратура.
На медицинския персонал и шофьорите е подсигурено зимно облекло.
ЦСМП – Перник разполага с достатъчно ГСМ на склад, а също и лекарства за
безпроблемната работа на медицинските екипит

и санитарните автомобили през

зимния сезон.
ЦСМП – Перник има готовност за транспортиране и хоспитализиране на болни,
нуждаещи се родилки и тежко болни.
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Създадена е организацияза поддържане на чист проход на естакадата към входа
на Центъра на града.
Центърът има готовност да бъде в тясно взаимодействие с областните структури,
дружества и други медицински заведения за пренасочване, превозване и настаняване
на пациенти при усложнена зимна обстановка.
Заместник областния управител предостави думата на представителят на
Военно окръжие-Перник.
Подполковник Матев докладва, че Военно окръжие-Перник е готово за работа
при зимни условия. Има готовност за оказване на помощ при бедствено положение с
модулни формирования от въоръжените сили и могът да бъдат поискани, ако се
наложи.
Г-н Иво Иванов предостави думата на г-жа Емилия Ваклинова–Директор на ОПУПерник.
Дължината на републиканската пътна мрежа на територията на област Перник е
570км. Поддържането на пътищата се осъществява от фирма „Автомагистрали“ ЕАД за
АМ„Струма “ съгласно подписан договор от 01.03.2018г. и от фирма ДЗЗД „Пътища
Перник“ съгласно подписан договор от 06.12.2019г.
Подготвени и утвърдени са плановете за зимно поддържане, на база на които
поддържащите фирми, са представили изготвени от тях оперативни планове. Съгласно
оперативните планове АМ„Струма “ ще се поддържа от опорен пункт в кв. Изток и
опорен пункт Долна Диканя. Останалите републикански пътища ще се поддържат от 8
опорни пункта разположени в близост до републиканската пътна мрежа.
Изискуемите материали съгласно плана за зимно поддържане са доставени100% за АМ Струма и 30% за останалите пътища. „Пътища Перник“ ДЗЗД
настоящия

момент

продължават

извозването

на

материали

по

и към

пунктовете.

Необходимия брой машини за автомагистралата се намират на опорния пункт, а за
останалите машини е постъпила декларация от фирмата за местоположението на
техниката по обектите, на които работи и ангажираността им, че при издаване на
заповед за влизане в режим на зимно поддържане същите ще се позиционират на
съответните пунктове.
Предвидено е осигуряване на влекачи за изтегляне на закъсали тежкотоварни
автомобили.
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Предстои подписване на план за работа при усложнена метеорологична
обстановка , който се подписва между съседните областни пътни управления-ОПУ
София и ОПУ Кюстендил.
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 пренасочва или забранява
движението на всички или някои видове МПС по отделни участъци или направления за
движение.
Фирма„Автомагистрали“ ЕАД поддържа един опорен пункт „Даскалово“

на

които ще са разположени 8 бр.комбинирани машини , 2 бр. снегорина, 2бр. товарачни
машини, 1 бр.влекач, 1бр. цистерна и един патрулен автомобил.Техниката е преминала
ГТП и притежават документ за сключена задължителна застраховка Гражданска
отговорност. В базата са складирани 5 тона химически материали и 25 тона сол.
Фирма ДЗЗД „Пътища Перник“ поддържа 8 опорни пункта:
- На пункт„Проучване“ се разполагат 6 бр.комбинирани машини , 2 бр. снегорина,
1бр. товарачна машина, 1 бр. влекач, 2бр. опесачитела;
- На пункт„Караманица“ се разполагат 3 бр.комбинирани машини , 1бр. товарачна
машина, 4бр. опесачитела. Пункта ще разполага с 400 тона фракция и 350 тона сол;
- На пункт„Долна Диканя“ се разполагат 1 бр.комбинирана машина , 1бр. товарачна
машина, 2бр. снегорина. Пункта ще разполага с 100 тона фракция и 100 тона сол;
- На пункт„Радомир“ се разполагат 1бр.комбинирана машина, 3бр. снегорина, 3бр.
опесачитела. Пункта ще разполага с 100 тона фракция и 60 тона сол;
- На пункт„Извор“ се разполагат 4 бр.комбинирани машини , 1бр. товарачна машина,
2бр. снегорина. Пункта ще разполага с 250 тона фракция и 100 тона сол;
- На пункт„Земен“ се разполагат 1 бр.товарачна машина, 1бр.опесъчител, 2бр.
снегорина. Пункта ще разполага с 80 тона фракция и 15 тона сол;
- На пункт„Брезник“ се разполагат 2 бр.комбинирани машини, 1бр. товарачна
машина, 5бр. снегорина, 1бр.опесъчител. Пункта ще разполага с 150 тона фракция и 40
тона сол;
- На пункт„Трън“ се разполагат 7 бр.комбинирани машини , 1бр. товарачна машина,
4бр. снегорина, 1бр.опесъчител. Пункта ще разполага с 450 тона фракция и 50 тона сол.
Маркировката на пътната мрежа е добро, отводняването е добро.
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Заместник областния управител предостави думата на Началника на РУОПерник г-жа Коконова.
С цел предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията при
усложнена зимна обстановка в институциите в системата на предучилищното и
училищно образование от област Перник и с оглед предприемане на своевременни и
ефективни действия за опазване живота и здравето на децата и учениците, в
Регионално управление на образованието – Перник със заповед №ЗБУТ-0346/20.10.2020г. на началника на РУО-Перник е утвърден

„План за действия през

зимния период и при усложнена зимна обстановка в институциите в системата на
предучилищното и училищно образование от област Перник“.
На територията на област Перник функционират 40/четиридесет/ училища,
22/двадесет и две/ детски градини, 3/три/центрове за подкрепа за личностно
развитие, 1/един/ Център за специална образователна подкрепа и 1/един/ Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Във всички институции в системата на предучилищното и училищно
образование от област Перник са разработени планове за действия при бедствия,
аварии и катастрофи. Ръководствата на институциите имат готовност за своевременни
и адекватни мерки при усложнена зимна обстановка.
Институциите в системата на предучилищното и училищно образование са подготвени
за отоплителния сезон.
За децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст е
осигурен транспорт.
Училищните автобуси са подготвени и оборудвани за движение в зимни
условия. Осигурен е транспорт за учениците до 16-годишна възраст, които пътуват от
населени места, в които няма училище.
В 8 /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 или от съответните
здравни служби към населените места.
От 40 /четиридесет/ училища 6/шест/ са разположени в планински и
полупланински населени места, което създава допълнителни условия за рискови
ситуации при тежки зимни условия и за нарушаване графика на учебния учебния
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процес. Във всички общини има отделни средищни училища, до които се извозват
ученици в задължителна училищна възраст.
Ръководствата на училищата имат готовност за своевременни и адекватни
мерки при усложнена зимна обстановка. С оглед на предприетите мерки, рискът от
нарушаване на учебния процес е сведен до минимум.
Г-н Иво Иванов предостави думата на г-н Борислав Иванов – Управител на В и К
– Перник.
Във връзка със зимния сезон мерките, които са предприети от „ В и К“ ООД Перник
са следните:
-

Подсигурено е гориво за отопление на административната сграда, както и
сградите на всички експлоатационни райони;

-

Автомобилите и строителната техника са оборудвани за работа при зимни
условия;

-

Асфалтирането на дупките, причинени при отстраняване на аварии ще се
осъществява докато климатичните условия са подходящи за това;

-

В момента текат строително-ремонтни дейности на язовир „Студена“ и ПСПВ
Перник, но те са съобразени с атмосферните условия и не се очаква забавяне в
линейните графици;

-

Предстои избор на фирма, която да извършва услугата по снегопочистване на
пътищата до ПСПВ - Перник и язовир „Студена“. Ако има снеговалеж преди
избор на фирма за снегопочистване, то ще се извърши с наличната техника на
„В и К“ ООД Перник.

Извършва се оглед на канализационните мрежи и съоръжения в участъците от
уличната мрежа с проблеми с отводняването. Създадена е организация за
своевременно отстраняване на всички видими течовепо водопроводната мрежа. В
почивните и празнични дни е организирано дежурство. Сигналите могът да се подават
на национален телефон 0700 167 51.
Г-н Иво Иванов благодари за предоставената информация и предостави думата на
Д-р Антоанела Малинова – РЗИ – Перник.
Д-р Малинова информира за подготовката на институцията за работа при зимни
условия. Лечебните заведния са представили актуализирани планове за бедствия. На
кметовете на общини са предоставени адреси на пациентите на хемодиализа, за
предприемане на мерки за почистване и опесъчаване на улиците и пътищата за
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нормален достъп при необходимост до тях. Лечебните заведения имат готовност за
работа при зимни условия. При затруднения по оргатизацията и провеждане на
медицинско осигуряване на населението, ръководителите на лечебните заведения
незабавно информират директора на РЗИ-Перник и дежурния експерт към
Министерство 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 Министерство на отбраната.
Г-н Иво Иванов благодари за предоставената информация и предостави думата на
г-н Асен Асенов-ръководител 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
съораженията в открити разпределителни уредби.
Профилактиката на въздушни електропроводни линии 110kV,220kV, и 400kV

е

изпълнена в пълния обем ;
Профилактиката на съоръженията в закрити разпределителни уредби 20kV се
изпълнява съгласно графика за профилактика;
В периода от 06.01.2020г. до 28.02.2020г. успешно са извършени проби на система
за автоматизирано диспечерско управление на подстанция Перун. След приключване
на пробите подстанция Перун е подготвена да бъде управлявана дистанционно от
изнесен опорен пункт.
От 26.10.2020г. подстанция Перун се

управлява ефективно

дистанционно от

изнесен опорен пункт;
Автотехниката на подчинение на МЕПР е приведена в готовност за работа в есеннозимни условия;
За отстраняване на леки аварии има осигурен авариен резерв, за тежки аварии има
създадена организация за доставка на материали и допълнителна помощ с
автотехника от МЕР София област;
Актуализиран е аварийния план за защита при бедствия и аварии. Схемата на
оповестяването е с актуални телефонни номера.
Г-н Иво Иванов благодари за предоставената информация и предостави думата на
г-н Петър Нецов „ЧЕЗ Разпределение България“АД.
Г-н Нецов започна с това, че фирмата е извършила есенно-зимната подготовка нъ
съоръженията си, намиращи се на територията на областта. Отстранени са забележките
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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. Добро е взаимодействието с териториалните структури при
необходимост от съвместни действия.
ЧЕЗ „Разпределение България“ АД пряко комуникира и взаимодейства с ЕСО ЕАД,
относно доставката и преноса на електроенергия, поддържане на съоръженията и
натоварването на подстанциите на територията на Област Перник.
При настъпила усложнена обстановка и необходимост от бърза връзка с
телефонния център на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД е предоставена VIP линия за
обласния ЩАБ на Област Перник, която отговаря на телефонен номер 0700 17 127. За
активиране на тази линия е необходимо въвеждането на телефонен номер и
притежателят му, при който при позвъняване ще изпревари всички входящи
обаждания към телефонния център на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, и ще се
обърне специално внимание на подадения сигнал.
Г-н Иво Иванов предостави думата на г-жа Анна Цветкова – Директор на ОД
„Земеделие“ – Перник.
Във връзка със заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за
защита при бедствие с оглед на предстоящият зимин сезон 2020-2021г., г-жа Цветкова
докладва, че в ОД „Земеделие“-Перник са извършени всички действия по подготовката
за зимен сезон 2020-2021г., както и за оказване на съдействие на останалите
териториални структури и общини на територията на Област Перник.
С нейна заповед е определен служител на ОД „Земеделие“-Перник, който да
съдейства на кметовете на общините на територията на област Перник за
осъществяване контакт със земеделските стопани и собственици на техника за
почистване на пътищата.
Всички автомобили собственост на ОД „Земеделие“-Перник са подготвени за
работа при зимни условия с поставени зимни гуми, сменен антифриз и извършени ГТП.
Създадена е организация за предотвъртяването на наводняването и заблатяването,
на земеделските площи в област Перник.
Г-н Иво Иванов благодари за предоставената информация и предостави думата на
Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ – Перник.
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Във връзка със заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за
защита при бедствие с оглед на предстоящият зимен сезон 2020-2021г., г-жа
Драгомирова докладва, че в ОДБХ-Перник са извършени всички действия по
подготовката за зимен сезон 2020-2021г.
В сградите на ОДБХ-Перник и общинските служби е подсигурено отопление за
зимния сезон за нормално потичане на работния процес.
ОДБХ-Перник разполага с високопроходими автомобили за осъществяване
дейността си на терен в труднодостъпни райони.
Всички автомобили собственост на ОДБХ-Перник са подготвени за работа при
зимни условия с поставени зимни гуми, сменен антифриз и извършени ГТП.
Г-н Иво Иванов предостави думата на г-н Димитър Божилов – ТД „Национална
сигурност“ – Перник.
Г-н Димитър Божилов сподели, дирекцията е подсигурена с личен състав и техника
за изпълнение на задълженията си през всички сезони на годината. Удовлетворен е от
така предоставената 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 навременни
действия за осигуряване на нормално функциониране на пътната инфраструктура,
снабдяването и услугите на населението на територията на областта.
Г-н Иво Иванов 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.

Съгласували:
Иво Иванов – зам.областен управител
Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС – съгласуван по електронна
поща
Изготвил на 20.11.2020 г.
Красимир Борисов – гл.специалист ОМП,о.з.подп.,ст.асис.,инж.
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