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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 

Изх. № ОА 04-6843 

 

02.11. 2018 г. 

 

Д О К Л А Д  
Относно предприети превантивни мерки за намаляване на  последствията за 

населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка през 

сезон 2018-2019 г. в Област Велико Търново 

 

             В изпълнение на Заповед № Р-147 от 01.10.2018 г. на министър-

председателя на Република България и във връзка с правомощията ми по чл.64, 

ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за защита при бедствия, Ви предоставям информация за: 

      

I. Създадена организация по планиране на защита при бедствия и 

готовността на щабовете на областно и общинско ниво за действие при 

усложнена зимна обстановка. 

1. На основание чл. 32, ал.1, във връзка с чл.31, ал. 1, т. 9 от Закона за 

администрацията, чл.64, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал.1, т. 6, чл. 6, ал.1, т. 6 от Закона за 

защита при бедствия, със Заповед № ОКД-20-02-1/05.10.2018 г. съм разпоредила 

на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, 

ръководителите на териториални структури, звена и ведомства, ръководителите 

на дружествата за пренос и доставка на електроенергия, топлинна енергия, газ и 

вода, собствениците или ползвателите на язовири, диги, сгуроотвали и други 

хидротехнически и защитни съоръжения да предвидят мерки и предприемат 

необходимите действия за гарантиране на сигурността, нормалният живот и 

дейност на гражданите, нормалното функциониране на инфраструктурата, 

снабдяването и услугите за населението на територията на Област Велико 

Търново през зимния период и при усложнена зимна обстановка. 

 Разпоредила съм на кметовете на общини да изготвят и представят доклад 

за готовността на ръководената от тях община за действие при усложнена зимна 

обстановка, който да съдържа и информация създадената организация по 

планирането на защитата при бедствия и готовността на общинските щабове за 

действия при усложнена зимна обстановка; сключените договори с изпълнители и 

тяхната готовност за изпълнение на договорните задължения за зимно 

поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа, включително за 

създадената организация за недопускане дублиране на техника, ангажирана за 

поддържането едновременно на републиканска и общинската пътна мрежа; 

готовността на техниката за извличане на закъсали тежки товарни автомобили, 

предвидена по договори с изпълнители за зимно поддържане на пътищата от  
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общинската пътна мрежа, както и местата за депонирането им; осигуреното  

финансиране на мероприятията по подготовка за зимата, както и за заделените  

финансови ресурси за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни 

работи; набелязаните мерки за взаимодействие с лицата, ангажирани с почистване 

на общинската пътна мрежа, с приоритет осигуряването на нормален подход към 

здравните заведения, училищата, социалните институции и административните 

сгради; създадената организация за координиране на действията на кметовете на 

кметства и кметските наместници на територията на съответната община при 

усложнена зимна обстановка; състоянието и възможностите на силите на 

Единната спасителна система в общините, които биха могли да се използват при 

усложнена зимна обстановка, в това число и на допълнителната техника и 

ресурси, които могат да бъдат привлечени при необходимост; създадената 

организация по процедурата за ранно предупреждение и оповестяване на органите 

на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и 

на населението чрез Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване при бедствия; планираните места за настаняване на закъсали хора и 

моторни превозни средства от други населени места, които да се използват при 

необходимост; резултатите от извършена проверка на наличностите от горива в 

детските, учебните, здравните и социални заведения на територията на общината; 

списък на наличната техника, която може да бъде използване при усложнена 

зимна обстановка и нейното местонахождение; 

 От директора на Регионалният инспекторат по образование – Велико 

Търново и кметовете на общини съм изискала да представят доклад за 

готовността на училищата за провеждане на нормален учебен процес през зимния 

период, съдържащ информация и за осигуряването с отопление, транспорт на 

учениците и медицинско осигуряване. 

 От директора на Областно пътно управление – Велико Търново съм 

изискала да представи доклад за готовността за осигуряване на нормалното 

функциониране на републиканската пътна инфраструктура в областта, 

набелязаните мерки за координация и взаимодействие със съседните области, 

относно необходимостта от изпреварващо въвеждане на ограничения или 

промени в организацията на движението, с оглед недопускане блокиране на 

движението на МПС, съгласувано с ОДМВР – Сектор „Пътна полиция”. 

 Разпоредила съм ръководителите на дружествата за пренос и доставка на 

електроенергия, вода, топлинна енергия и природен газ да представят в Областна 

администрация – Велико Търново доклад за готовността на ръководеното от тях 

дружество за работа при усложнена зимна обстановка и готовността им за 

своевременно отстраняване на възникнали аварии. 

 От директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново съм 

изискала доклад за медицинското осигуряване на населението от лични лекари, 

създадената организация за обслужване на тежко болни, болни на хемодиализа и 

родилки, както и за готовността за временно настаняване в болнични заведения в 

случаи на бедствени ситуации, произтичащи от обилни снеговалежи, 

снегонавявания и обледявания.  
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2. В съответствие с чл. 64 от Закона за защита при бедствия на 

30.10.2018 г. се проведе заседание на Областния съвет за намаляване на риска от 

бедствия на територията на Област Велико Търново. На заседанието бяха 

заслушани докладите на кметове на общини, на ръководители на териториални 

структури и търговски дружества за готовността им за работа при усложнена 

зимна обстановка през сезон 2018-2019 г.  

3. Със свои заповеди кметовете на общини са разпределили задачите на 

служителите от общинските администрации, кметовете на населени места и 

представителите на териториалните структури и ведомства по подготовка за 

преодоляване на възникнали ситуации при усложнена зимна обстановка на 

територията на съответната община, като са проведени заседания на Общинските 

съвети по сигурност. 

 

II. Информация за създадената организация по планирането на 

защитата при бедствия и готовността на общинските щабове за действия 

при усложнена зимна обстановка 

Със Заповед № ОКД – 20-02-3/02.06.2017 г. и Заповед № ОКД – 20-02-

5/19.07.2017 г. е актуализиран състава на Щаба за изпълнение на Областния план 

за защита при бедствия. Със Заповед № ОКД-20-02-4/02.06.2017 г. и Заповед № 

ОКД-20-02-6/19.07.2017 г. са актуализирани състава и  функциите на Областния 

съвет за намаляване на риска от бедствия, в съответствие с разпоредбите на 

Закона за защита при бедствия.  

Със заповеди на кметовете на общини са структурирани и Общинските 

съвети за намаляване на риска от бедствия на територията на съответната община. 

Кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, са 

предприели действия за актуализиране на съставите на Щабовете за изпълнение 

на общинския план за защита при бедствия, там където е необходимо. Извършили 

за преглед на състоянието и възможностите на силите на Единната спасителна 

система, създадена е организация по процедурата за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на ЕСС и 

на населението.  

 

III. Сключване на договори с изпълнители и тяхната готовност за 

изпълнение на договорните задължения за зимно поддържане на пътищата 

от общинската пътна мрежа в областта, включително и за създадената 

организация за недопускане дублиране на техника, ангажирана за поддържане 

едновременно на републиканската и общинската пътна мрежа 

1. Републиканска пътна мрежа 

Между Областно пътно управление – Велико Търново и „Пътни строежи 

Велико Търново“ АД е сключен и действа Договор № РД-38-4/26.11.2014 г. за 

възлагане на обществена поръчка за поддържане на републиканската пътна мрежа 

на територията на областта.  

В ОПУ – Велико Търново е изготвен Оперативен План за зимно 

поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на управлението 

през есенно-зимен сезон 2018/2019 г. От страна на „Пътни строежи Велико 
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Търново“ АД в установения с договора срок е изготвен Оперативен план за зимно 

поддържане, съгласуван от началник сектор „Пътна полиция“, ОДМВР – Велико  

Търново, директора на РДПБЗН – Велико Търново и директора на ОПУ – 

Велико Търново. 

За зимното поддържане през сезон 2018/2019 г. на територията на Област 

Велико Търново е предвидена необходимата техника за постигане на съответните 

степени и нива на поддържане, както следва: 

 
№ Видове машини Брой машини по 

оперативен план 

Брой машини по 

оперативен план на 

фирмата-изпълнител 

1. Роторен снегорин 2 2 

2. Автогрейдер 2 3 

3. Трактор над 100к.с със СУ* 19 15 

4. Тракто до 100 к.с със СУ 3 4 

5. Автомобил СУ+ПР-7.5 м³ 51 49 

6. Автомобил ПР-5.5 м³5 2 4 

7.       Лугоразпръсквач 5 5 

8.       Товарачни машини* 12 14 

Всичко 96 96 

 

На 24.10.2018 г. и 25.10.2018 г. е извършен преглед на състоянието на 

специализираната техника за зимно поддържане. Установена е готовността на 38 

машини (48% от необходимите). Към 01.11.2018 г. следва готовността на 

машините да достигне 100%. 

Определени са количествата материали, съобразно степените и нивата за 

поддържане на пътната мрежа, техническите спецификации, както и с анализа на 

разходите от предходния експлоатационен сезон.  За зимно поддържане на 

републиканската пътна мрежа /РПМ/  на територията на ОПУ – Велико Търново 

за целия зимен сезон са необходими минимум 22 000 т. инертни материали, 3 500 

т. сол и 70 т. сухи химически материали, като наличността им към 25.10.2018 г. е 

както следва: 

 

РПС Количество материали 

по оперативен план 

Налични към 26.10.2016 г. 

материали 

Инертни 

материали /т/ 

Сол /т/ Инертни 

материали /т/ 

Сол /т/ 

РПС-Велико Търново 8 400 1 875 940 810 

РПС-Горна Оряховица 7 000 735 1180 1005 

РПС-Елена 2 100 290 135 135 

РПС-Павликени 1 650 140 200 300 

РПС-Свищов 2 850 460 1050 840 

Асфалтови бази 0 0   

Общо за ОПУ 22 000 3 500 3505 3090 
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Анализът на данните показва, че към 25.10.2018 г. са осигурени 16% от 

необходимите инертни материали, 100% химически материали и 88% от 

необходимите количества техническа сол.  

Изготвени са 2 броя оперативни планове за действие при усложнена зимна 

обстановка. Изготвен е списък на лицата отговорни за зимното поддържане, с 

посочени телефони за връзка. Изготвени са графици за дежурства в ОПУ, РПС и 

Опорните пунктове. Определени са степените и нивата на поддържане на РПМ , 

съставен е списък и е изготвена карта на същите. От 20.10.2018 г. ОПУ  – Велико 

Търново предава информация в Ситуационния център на АПИ.  

За текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в 

границите на урбанизираните територии за населените места с население до 100 

000 души, между АПИ и Община Горна Оряховица, Община Павликени, Община 

Полски Тръмбеш, Община Свищов, Община Сухиндол и Община Стражица са 

подписани споразумителни протоколи по чл. 30 от Закона за пътищата. 

 

2. Общинска пътна мрежа  

 

Община Велико Търново – Дължината на уличната мрежа на гр. Велико 

Търново, която е предмет на  зимна поддръжка е 114.60 км., а на общинската 

пътна мрежа – 231.10 км., от които бивша четвъртокласна пътна мрежа –  167.50 

км.  и  местни общински пътища – 63.6 км.  

През 2018 г. са изпълнявани ремонтни дейности за подобряване на 

експлоатационното състояние на уличната мрежа на град Велико Търново, които 

включват – подобряване на състоянието на уличната асфалтова настилка, 

паркинги, частични ремонти на тротоарните настилки и стълбищни улици в града, 

направа на пътна хоризонтална маркировка, поставяне на нови и подмяна на 

увредени пътни знаци, поддръжка на сфетофарните уредби и други дейности в 

размер на осигуреното финансиране. 

 През 2018 г. е извършен ремонт на общински път GAB 1111 „Килифарево – 

Плаково“, при което са положени 1 040 тона пътна асфалтова смес, както и са 

профилирани 7 700 кв.м пътни банкети.  ОП „Зелени системи“ извърши 

просветляване на част от общинските пътища, за подобряване на пътната 

безопасност, в това число и осигуряване на видимост на пътните знаци, както и на 

видимостта на пътищата в опасни участъци – в зона на мостови съоръжения и 

остри завои.  

За зимно поддържане на уличната мрежа на територията на гр. Велико 

Търново е сключен Договор от 12.09.2015 г. с фирма „Нелсен чистота” ООД, гр. 

Стара Загора за извършване на снегопочистване и зимно поддържане. Срокът на 

действие на договора е 5 години. Договорът за зимно поддържане на уличната 

мрежа на гр. Велико Търново обхваща – снегопочистване и борба със зимната 

хлъзгавост на 114,64 км улична мрежа на града, разделена на три степени по 

значимост – време на отреагиране след началото на снеговалежа. 

 Фирмата разполага с депо на територията на гр. Велико Търново и има 

следните складови наличности:  1000 т. пясъчно-солна смес и 800 т. промишлена 

сол. Договорени са и се очаква доставка на 100 т. химически препарат за борба 

със зимната хлъзгавост. 
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Фирмата разполага с 10 бр. снегоринни машини, включително два броя 

комбинирани с пясъко-разпръсквателни устройства;  8 бр. пясъкоразпръсквача; 2 

бр. фадроми, челни товарачи; 2 бр. комбинирани трактори със снегоринни 

устройства; 3 бр. 20 тонни самосвални камиони за извозване на сняг. 

Допълнително, при необходимост, е предвидено привеждане на още 1малък 

снегорин за снегопочистване на тесни улици , както и 1 бобкат. 

Фирмата осигурява денонощни дежурства на хора и техника считано от 

15.11.2017 г. 

Изготвен е график за почистване на уличната мрежа, като същата е 

степенувана и райониран, определени са отговорниците на обектите. Почистване 

на териториите, спирките и стълбите за обществено ползване на територията на 

гр. Велико Търново ще се извършва ръчно и машинно от ОП „Зелени системи“, 

като е планирано с тази дейност да са ангажирани 85 общи работника и 4 броя 

моторни ръчни снегорини. При крайна необходимост е предвиден план за наемане 

на бобкат и ръчни роторни снегорини.  

За почистване на общинската пътна мрежа на 27.09.2016 г. е сключен 

договор „Пътни строежи – Велико Търново” АД, гр. Велико Търново за 

извършване на снегопочистване и зимно поддържане за 2 години. За извършване 

на дейностите по зимното поддържане на база ”Шереметя” се въвежда денонощно 

дежурство за следене на метеорологическата обстановка и събиране на 

информация за състоянието на пътните настилки. Базата е оборудвана с 

помещения за денонощно дежурство, битови помещения,  покрит склад за 

инертни материали и сол, депа, паркоместа за престой и обслужване на техниката. 

След извършване  на обходи на пътната мрежа два пъти в денонощието, се събира 

информация за състоянието на пътните настилки, която информацията се предава 

на дежурния в Община Велико Търново. Опорни пунктове, които ще се използват 

за зимното поддържане на общинската пътна мрежа са База „Лясковец” и База 

„Леденик”. 

 

Техника на База „Шереметя“ 

Товарни автомобили Форд Карго D 3430, оборудвани със 

снегоринни гребла и пясъкоразпръскващи устройства с 

обем 9 м³ 

4 броя 

Челен товарач L 34 1 брой 

 

За извършване на аварийно-възстановителни работи при свлачища, срутища, 

изравяния, разрушаване на мостови съоръжения, пропадане на пътна настилка и 

други е предвиден авариен екип, снабден с малогабаритна техника – моторен 

трион, мобилен агрегат, набор от инструменти, бордови автомобил и др., като при 

необходимост се осигурява допълнителна техника – автокран,м стълба, помпа за 

вода, влекач, товарна машина, товарен автомобил и др. 

 

Община Горна Оряховица – На територията на общината има изградена 

52.722 км. общинска пътна мрежа. Определен е изпълнител на дейностите по 

зимно поддържане на общинските пътища. Уличната мрежа ще се поддържа от 

почистващата фирма „Клинър“ ООД. Наличностите към момента от инертни 
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материали е 300 т. пясък и 150 т. сол. Предстои доставката на допълнителни 

количества пясък и сол. Изготвен е организационен план за снегопочистване на 

улиците, които са категоризирани по степен и важност в 3 групи. За тяхното 

почистване са планирани 3 броя пясъкоразпръсквача; 3 броя колесни трактора; 1 

брой челен товарач; 1 брой лугоразпръсквач и 1 брой контейнеровоз с гребло. 

Машините са подготвени за работа при зимни условия. Има готовност за наемане 

и на допълнителна техника при необходимост. 

 

Община Елена –  Дължината на пътната мрежа на територията на общината 

е 364.727 км., от които републикански пътища 85,727 км. и 279 км. общинска 

пътна мрежа /местни пътища/, от които 125,5 км. бивш четвърти клас.  

За почистване на уличната мрежа в чертите на град Елена  има сключен 

договор с общинска фирма „Буковец“ ЕООД, в сила до 31.12.2018 г., като 

предстои сключването на нов договор. 

За общинската пътна мрежа договорите за доставка на пясък, опясъчяване и 

снегопочистване са сключени до 2019 година /договорите са скючени за два 

оперативни сезона 2017/2018 г. и 2018/2019 г./.  

За улиците в чертите на град Елена Община Елена разполага с 30 т. осолен 

пясък, 70 т. неосолен пясък на склад в общинска фирма „Буковец“ ЕООД , като 

допълнително ще бъдат осигурени 120 т. пясък и 10 т. сол. С оглед характера на 

релефа по общинската пътна мрежа на стръмни, наклонени и опасни участъци е 

извършено депониране на осолен пясък за използване при необходимост. 

При усложнена зимна обстановка общината има готовност за използване на 

високопроходима тежка верижна техника. Община Елена разполага с 1 бр. 

верижна машина, 1 бр. роторен снегорин и 1 брой специализиран универсален 

автомобил с гребло за сняг, челен товарач, песъкар и шредер за храсти. Създадена 

е организация и за използване на допълнителна техника, собственост на 

физически и юридически лица,  както и друга високопроходима техника, налична 

на територията на общината. 

РПС Елена частично почисти крайпътните ивици от храсти, растителност и 

дървета по републиканската пътна мрежа – II-53, но по III-662 и III-551 

ситуацията е лоша. Извършено е й почистване на четвъртокласната пътна мрежа. 

 

Община Златарица –– не е предоставила информация. 

  

 Община Лясковец – Има много добре изградени транспортни връзки. 

Пътната мрежа от категория „местни пътища“, публична общинска собственост, 

свързва населените места в територията на общината и съседни общини, до 

границите с тях. Те осигуряват транспортни връзки от местно значение и са 

свързани с републиканските пътища и улиците в населените места. 

Републиканските пътища на територията на Общината са 51,1% от общата 

пътна мрежа. Състоянието й е добро, с изключение на път II4004 „I-4 – 

Джулюница – Горско Ново село“ – участъка в урбанизираната територия на с. 

Джулюница и до землището на с. Горско Ново село. 

За зимното поддържане на републиканските пътища на територията на 

община Лясковец ще бъдат доставени от ОПУ – Велико Търново в опорния пункт 
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/пътния кантон/ на гр. Лясковец, необходимите количества инертни материали – 

пясък сол. 

За осигуряване на нормалното движение през зимния период е сключен 

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и 

снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската 

междуселищна пътна режа на територията на община Лясковец за 

експлоатационните сезони 2017/2018 и 2018/2019 година“. 

  

Община Павликени – За почистване на общинската пътна мрежа на 

територията на общината има сключен договор с „Пътно поддържане - 

Павликени“ ЕООД, а за почистване на улиците в чертите на гр. Павликени – с 

„Алекс Ок“ ЕООД, гр. Велико Търново. Изтеглянето на закъсали превозни 

средства ще се осъществява от „Пътно поддържане - Павликени“ ЕООД. В 

отделните населени места са сключени договори с кооперации и арендатори за 

поддържане на пътната мрежа. В общината са доставени 103 т. пясък и 20 т. сол за 

опясъчаване на улици в гр. Павликени и населените места в общината; 18 т. сол в 

чували и 100 гребла, предназначена за населените места, кметствата, здравните 

служби, училищата, детските градини и социалните домове. Планирана е й 

допълнителна техника, която ще бъде привлечена при необходимост, а именно: 1 

бр. МАН с гребло, багер, товарач, булдозер Т130 от Общинското предприятие 

„БКД“. 

  

Община Полски Тръмбеш – Община Полски Тръмбеш е провела процедура 

за сключване на договори за зимно поддържане и снегопочистване през 

експлоатационния период 2018/2019 г. Със заповед на кмета на общината 

организацията на дейностите по депониране на инертни материали, опесъчаване 

на улични платна и обработка с химически вещества на територията на Община 

Полски Тръмбеш е възложена на кметовете на кметства.  

 

Община Свищов – Общата дължина на републиканската пътна мрежа на 

територията на Община Свищов е 128,7 км /17.3 км. първи клас; 34.7 км втори 

клас и 76.7 км. трети клас/. Общинската пътна мрежа е с дължина 52 км., а 

уличната мрежа на гр. Свищов – 67 км. Изготвен и утвърден е План за 

снегопочистване и поддържане на улици и пътища в Община Свищов през зимния 

сезон 2018-2019 г. 

Уличната мрежа на гр. Свищов се поддържа от ОП „Чистота“ – Свищов, 

което разполага със 6 машини, 200 т. сол и 100 м³ пясък. Предприятието 

разполага със 17 човека за ръчно почистване на тротоари, площади, стъпала, 

градинки и др. Общинската пътна мрежа ще се поддържа от изпълнители по 

сключени с Община Свищов договори. Уличната мрежа в населените места  извън 

общинския център се поддържа от кметовете на населени места чрез наети фирми 

за почистване. Кметовете на кметства изготвят самостоятелни планове за 

снегопочистване на населените места. Община Свищов има готовност за наемане 

на допълнителна сила и техника при усложняване на обстановката.  
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Община Свищов разполага й с тежка верижна машина БАТ, която е в 

готовност за изтегляне на тежки товарни автомобили. Дислоцирана е в 

тракторния стан на ППОК „Изгрев-93“ с. Царевец. 

 

Община Стражица -  Пътната мрежа на Община Стражица е с дължина 94 

км – четвъртокласна пътна мрежа. В Община Стражица е сключен договор за 

снегопочистване на общинската пътна мрежа с фирма „Титан Клинър“ ООД. За 

почистване на общинската пътна мрежа са осигурени 15 машини, за уличната – 6 

машини, за тротоарите и алеите в общинския център – 1 машина, осигурени са 

200 т. пясък и 60 т. сол, като е предвидено осигуряване на допълнително 

количество от 100 т. пясък и 70 т. сол. Община Стражица има готовност от 

наемане на допълнителна техника при усложняване на обстановката. За 

почистване на населените места на територията на общината, кметовете на 

кметства сключват отделни договори. 

 

Община Сухиндол – За снегопочистване и насипване с пясък на  общинската 

пътна мрежа /25 км./ и платното за движение по третокласен път в чертите на гр. 

Сухиндол предстои сключване на договор. Улиците в чертите на гр. Сухиндол ще 

се почиства със собствена техника на Община Сухиндол, която разполага с 1 

машина. Почистването на улиците в населените места от общината ще се 

извършва от отделни изпълнители, с които има сключени договори, а за св. 

Горско Косово, с. Бяла река и с. Горско Калугерово предстои сключване на такъв. 

 

Заключение: В резултат на представените от страна на ОПУ – Велико 

Търново и кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново 

доклади, може да се обобщи, че: 

За поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на областта, 

от страна на ОПУ – Велико Търново има сключен договор за зимно поддържане, в 

готовност за работа са 96  броя машини, осигурени са 60.2 % от необходимите 

количества инертни материали и 102.7 % от необходимите количества сол.  

Общините Велико Търново, Павликени, Свищов и Стражица са сключили 

договори с изпълнители за снегопочистване на общинската пътна мрежа и 

улиците в населените места. Общините Горна Оряховица, Елена, Полски 

Тръмбеш и Сухиндол са в процес на сключване на договори с изпълнители. 

Община Златарица има сключен договор само за част от пътната мрежа. 

На база изразените становища на проведеното на 30.11.2018 г. заседание на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия може да се заключи, че ОПУ 

– Велико Търново и общините на територията на Област Велико Търново са 

създали необходимата организация за сключване на договори с изпълнители и 

тяхната готовност за изпълнение на договорните задължения за зимно 

поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа в областта, в това число и за 

създадената организация за недопускане дублиране на техника, ангажирана за 

поддържане едновременно на републиканската и общинската пътна мрежа.  
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IV. Готовност на техниката за извличане на закъсали 

тежкотоварни автомобили, предвидена по договори с изпълнители за зимно 

поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа 

 

Община Велико Търново – не е предоставила информация. 

 

Община Горна Оряховица – В Община Горна Оряховица е изготвен списък 

на наличната техника за зимно поддържане, с посочени вид на  машината,  

местонахождение и собственик, като при усложнена зимна обстановка.  

 

Община Елена – Община Елена е изготвила разчет на машини, с посочени 

регистрационни номера, данни за собственика на машината и данни за контакт с 

водача, която ще се използва за извличане на закъсали тежки машини и при 

усложнена зимна обстановка. Община Елена е определила местата за настаняване 

на закъсали хора и МПС при необходимост. 

 

Община Златарица – не е предоставила информация. 

 

Община Лясковец – Със заповед на кмета на Община Лясковец от 

физически и юридически лица е поискано предоставяне на техника за извличане 

на закъсали машини по общинската пътна мрежа. Определени са местата за 

настаняване на лица от други населени места и депониране на закъсали МПС при 

необходимост. Изготвен е разчет за наличната техника, с посочени вида на 

машината, данни за собственика и водача. 

 

Община Павликени – Планирани са места за настаняване на закъсали хора и 

моторни превозни средства от други населени места. Община Павликени е 

възложила чрез договор на изпълнители и дейността по извличане на закъсали 

превозни средства.  Изготвен е разчет за наличната техника, с посочени вида на 

машината, местонахождение, данни за собственика и водача.  

 

Община Полски Тръмбеш – Определени са места за настаняване на 

закъсали хора и МПС при възникнала необходимост. Извличането на закъсали 

машини от общинската пътна мрежа е възложено в рамките на договора за зимно 

поддържане през експлоатационен сезон 2017/2018 г. 

 

Община Свищов – Планираните места за закъсали хора и МПС – та на 

територията на общината са: на главен път I-3 паркинг при с. Горна Студена и 

прилежащи помещения/крайпътно заведение; на главен път I-3 при с. Овча 

могила и прилежащи помещения/крайпътно заведение/; за град Свищов са 

предвидени  две стаи в бившето училище „Ал. Константинов“ и едно помещение 

в Община Свищов, както и паркингите към тях. МБАЛ-Свищов ЕООД Свищов 

също има готовност да осигури помещение за настаняване при нужда. Във 

всичките  населени места в общината има помещения с осигурено отопление за 

настаняване на закъсали пътници, като за отговорници са определени кметовете.  
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Община Стражица – Община Стражица е изготвила списък на наличната 

техника за зимно поддържане, с посочени вид на  машината,  местонахождение и 

собственик, като при усложнена зимна обстановка има готовност от наемане на 4 

броя допълнителни машини. Планирани са места за настаняване на закъсали хора 

и МПС. 

 

Община Сухиндол – Община Сухиндол е изготвила списък с наличната 

техника за зимно поддържане, като в това число е предвиден и техника за 

извличане на закъсали автомобили. 

 

Заключение: Част от общини на територията на област Велико Търново са 

докладвали, че имат готовност за извличане на закъсали тежкотоварни 

автомобили, предвидена по договори с изпълнители за зимно поддържане на 

пътищата от общинската пътна мрежа или със собствена/нарочно наета за целта 

техника. След обобщаване, информацията за наличната техника, нейният вид, 

местонахождение, собственост и данни за контакт с водача, същата се предоставя 

на РДПБЗН – Велико Търново, ОПУ – Велико Търново и Общинските съвети по 

сигурност, с оглед осигуряване на информация за най-близко разположената 

техника при възникване на извънредна ситуация през зимния сезон.  

Извличането на закъсали автомобили от републиканската пътна мрежа е 

възложена и предвидено в сключения от ОПУ – Велико Търново договор с 

„Пътни строежи Велико Търново“ АД. 

 

V. Осигурено финансиране на мероприятията по подготовка за 

зимата, както и за заделените средства за допълнителни разходи при 

аварийно-възстановителни работи по общини 

 

Община Велико Търново – Общината не е посочила конкретен размер на 

финансовите средства, необходими за финансиране на мероприятията по 

подготовка за зимата, както и не е посочила информация за заделените средства за 

допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи; 

 

Община Горна Оряховица - Посочените от общината разходи за 

финансиране на мероприятията по подготовка за зимата, са в размер на 279 400 

лева, разпределени както следва: 

 Разходи по снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа на град 

Горна Оряховица – 125 000 лева; 

 Разходи по снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната пътна 

мрежа е в размер на 134 400 лева, а за малките населени места – 20 000 лева, с 

ДДС; 

 Разходи за населените места Драганово, Първомайци, Поликраище и 

гр. Долна Оряховица – не са посочени, направено е уточнение, че същите са на 

отделно финансиране; с. Крушето е със собствено снегопочистване, като не е 

посочена конкретна сума; 

 Не са посочени други конкретни средства и не е уточнено заделени ли  
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 са средства за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни 

работи. 

Община Елена – Община Елена разполага със 132 000 лева за зимно 

поддържане на общинската пътна мрежа предвидени по Републиканския бюджет 

и очаква да получи II-ри транш за 2018 г. до 30.10.2018 г. сумата от  102 150 лева,  

  

Община Златарица – Не е представила информация. 

 

Община Лясковец – Общината не е посочила конкретен размер на 

финансовите средства, необходими за финансиране на мероприятията по 

подготовка за зимата, но е уточнено, че отпуснатите такива за зимно поддържане 

не са достатъчни за поддържане на общинската пътна мрежа. Община Лясковец е 

предвидила 20 000.00 лева за аварийно-възстановителни работи. 

 

Община Павликени – Финансовите ресурси предвидени от общината  за 

зимен сезон 2018/2019 г. са както следва: за почистване на общинската пътна 

мрежа 280 000 лева; за републиканската пътна мрежа са предвидени 12 480 лева;  

 

Община Полски Тръмбеш – Общината не е посочила конкретен размер на 

финансовите средства, необходими за финансиране на мероприятията по 

подготовка за зимата, както и не е посочила информация за заделените средства за 

допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи. Предоставена е 

информация, че финансирането на дейностите по зимно поддържане и 

снегопочистване е осигурено. 

 

Община Свищов - Посочените от общината разходи за финансиране на 

мероприятията по подготовка за зимата, са както следва: 

 За зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа           

и улиците са осигурени  38 000 лева. 

 Заделените средства за допълнителни разходи при аварийно-

възстановителни работи са в размер 25 000 лева. 

  

Община Стражица – Към 01.10.2018  г. в Община Стражица разполага с  32 

900 лв. за изпълнение на мероприятията по зимно поддържане и снегопочистване 

на общинските пътища. Не е предоставена информация за заделени средства за 

допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи. 

 

Община Сухиндол – Общината не е посочила конкретен размер на 

финансовите средства, необходими за финансиране на мероприятията по 

подготовка за зимата, както и не е посочила информация за заделените средства за 

допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи. 

 

Заключение: В изготвените и представени пред Областен управител на 

област Велико Търново доклади, както и по време на проведеното на 30.10.2018 г. 

заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, кметовете на  
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общини, включени в състава на област Велико Търново, обобщиха, че в резултат 

на предприетите от тяхна страна действия и мерки, изпълнени мероприятия и  

създадена организация за ранно оповестяване, е създадена необходимата 

организация за работа през експлоатационния сезон 2018 г. -  2019 г., както и за 

работа при усложнена зимна обстановка. 

 

VI. Създадена организация от ръководителите на териториални 

структури за работа при зимни условия 

1. Организация за обслужване на тежко болни, болни на 

хемодиализа и родилки, както и за готовността за временно настаняване в 

болнични заведения в случаи на бедствени ситуации, произтичащи от обилни 

снеговалежи, снегонавявания и обледявания  

 

 Съгласно представен от директора на Регионална здравна инспекция – 

Велико Търново доклад е създадена организация за предприемане на превантивни 

мерки от лечебните заведения на територията на областта за работа през зимния 

сезон.  

 В Центъра за спешна медицинска помощ – Велико Търново и филиалите е 

извършена проверка на техническото състояние на санитарните автомобили и 

медицинската апаратура, налице са медикаменти и консумативи, гарантиращи 

работата на Центъра за срок от 1 месец. 

 Всички болнични лечебни заведения на територията на областта са 

извършили проверка на готовността на медицинските екипи за действия в 

усложнена зимна обстановка, актуализирани са данните за оповестяване на лични 

състав в случай на извънредни ситуации и на списъците на специализираните 

медицински екипи за действие при бедствие, ежемесечно се утвърждават графици 

на екипите на разположение, поддържат се резерви от консумативи и 

медикаменти за 30 дни, осигурен е необходим резерв от кислородни бутилки. 

   МОБАЛ – Велико Търново поддържа 7 специализирани медицински екипа 

за действие при възникване на бедствия / 3 екипа хирургия, термични травми и 

изгаряния, 1 екип ортопедия и травматология, 1 екип неврохирургия, 1 екип 

анестезиология реанимация и интензивно лечение, 1 екип токсикология/. МБАЛ - 

Горна Оряховица също разполага с 3 специализирани екипа. МБАЛ – Павликени 

и МБАЛ – Свищов разполагат с по 3 специализирани медицински екипа. 

В болниците се поддържат резерви от консумативи и медикаменти за 30 

дни, чрез болничните аптеки или директно от фармацевтични фирми /доставчици 

по сключени договори/. Осигурен е необходимия резерв от кислородни бутилки. 

МОБАЛ – Велико Търново има сключен договор за абонаментно сервизно 

обслужване и доставка на втечнен медицински кислород с фирма „Линде газ 

България“ ООД. „Центърът за кожни и венерически заболявания“ – Велико 

Търново поддържа резерв от консумативи по утвърдена лекарствена листа, 

спешни шкафове са подсигурени с медикаменти и консумативи за извънреден 

прием при усложнена зимна обстановка. „Частен диализен център ВТ“ ЕООД 

разполага с резерв от кислород и има осигурени медикаменти и консумативи в 

количества достатъчни за 40 дни.  
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  Болничните лечебни заведения са направили разчет за вътрешно 

преструктуриране на легловия фонд при необходимост и по разпореждане същите 

имат готовност за разкриване на допълнителен брой легла. Всички лечебни 

заведения имат изготвени месечни разчети за своевременно транспортиране и 

хоспитализиране на спешни случаи, родилки, болни на хемодиализа и тежко 

болни. Болниците имат готовност за бърза евакуация на пациенти. Направена е 

организация за спешна консултация с националните консултанти. Осигурени са 

условия за работа при прекъсване на електрозахранването. Всички болнични 

заведения разполагат с условия за аварийно захранване.  

 Хигиенно-противоепидемичното осигуряване на населението при 

усложнена зимна обстановка ще се осъществява от специализирани екипи на 

Регионална здравна инспекция – Велико Търново. 

 Чрез телефон 112 се поддържа постоянна връзка с РДПБЗН – Велико 

Търново и другите служби за спешно реагиране.  

  Изготвен е списък на населените места, от които се извозват пациенти на 

хемодиализа. Подготвен е списък на родилките по общини и населени места, 

който е предоставен своевременно на РДПБЗН – Велико Търново. 

 Заключение: От доклада на директора на  Регионална здравна инспекция – 

Велико Търново може да се заключи, че дирекцията и лечебните заведения на 

територията на област Велико Търново имат готовност за работа в усложнена  

зимна обстановка през експлоатационния период 2018/2019 г.  

 

2. Готовност на учебно-възпитателните заведения за работа в зимни 

условия 

 

Община Велико Търново – Всички училища и детски градини на 

територията на Община Велико Търново имат необходимата готовност за 

предстоящия отоплителен сезон.  

На територията на Община Велико Търново функционират 23 детски 

градини, от които 12 градини и една филиална са в гр. Велико Търново и 10 са 

извън общинския център и 21 училища, които се отопляват както следва: 

отопление на газ  -  9 градини и 10 училища; отопление на централно парно 

отопление - 1 градина и 3 училища; отопление на нафта  – 6 детски градини и 2 

училища; отопление на твърдо гориво – 5 детски градини и 4 училища; отопление 

на пелети – 1 училища и 1 детска градини, една детска градина се отоплява с 

климатик. Всички училища и детски градини имат алтернативен източник на 

гориво. 

 

Община Горна Оряховица – Всички училища и детски градини на 

територията на гр. Горна Оряховица, с изключение на една, са газифицирани и ще 

се отопляват на природен газ. Учебните детски заведения и социални домове, 

които се отопляват на твърдо и течно гориво разполагат с налични количества за 

отоплителния сезон. 

 

 Община Елена – Община Елена има сключен договор за доставка на газьол  
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за промишлени нужди, със срок на договора 30.09.2019 г. Извършено е  зареждане 

на необходимите количества за нормална работа на учрежденията, отопляващи се 

с този източник. Училищата и детските заведения, които се отопляват на твърдо 

гориво са заредени с необходимите количества пелети, въглища и дърва за огрев.  

Изготвени са маршрутни разписания по дни и часове за движението на 

училищните автобуси на трите училища, които имат ученически микробуси и 

автобуси, превозващи ученици в общината. 

 

 Община Златарица – Не е представила информация. 

  

 Община Лясковец – Общината има сключен договор за снабдяване с газ на 

звената на бюджетна издръжка за отоплителния сезон. Сключен е договор за 

снабдяване на учебните заведения с необходимите им горива. Извозването на 

учениците от и до населените места се извършва на базата на сключен договор с 

изпълнител. 

 

 Община Павликени – Учебните и социални заведения са осигурени е 

необходимите количества горива, проверени са отоплителните уреди и 

съоръжения, създадена е организация за осигуряване на нормален учебен процес, 

отопление и медицинско осигуряване при зимни условия, определени са 

отговорници за безопасно използване на отоплителните уреди, извършват се 

редовни проверки на наличните количества от горива, взети са мерки за 

почистване при снеговалеж на подходите и за опесъчаване при заледявания, 

редовно измерване на температурите в класните стаи. Всички МПС, собственост 

на учебни заведения, са пригодени за използване при зимни условия. 

 

 Община Полски Тръмбеш – Извършени са необходимите и неотложни 

ремонтни работи на учебните и детски заведения, осигуряващи провеждане на 

нормален учебен процес и функционирането им през зимния период. Осигурен е 

необходимия транспорт, отговарящ за работа при зимни условия за превоз на 

ученици. Извършена е профилактика на отоплителните инсталации и системи, 

които са приведени в пълна готовност за работа. Създадена е организация за 

преминаване на отоплението на постоянен режим на работа при рязко спадане на 

температурите и при опасност от замръзване. Сключени са договори за доставка 

на хранителни продукти, като са предвидени клаузи при извънредни 

форсмажорни обстоятелства. Организирано е снабдяването с горива, като в ход е 

процес по снабдяване с течни горива с цел запълване на съществуващите обеми, 

като същите ще бъдат допълвани в процеса на експлоатация. Сключени са 

договори за доставка на твърдо гориво. 

 

 Община Свищов – В общината е осигурено отопление при тежки зимни 

условия на 2 бр. професионални гимназии към МО; 3 бр. средни училища; 5 

основни училища; 7 бр. детски градини с 16 бр. обекти / като във всяко населено 

място има разкрит обект към тях с изключение на с. Горна студена, 

Александрово, Совата, Червена, Деляновци. Проверени са наличните количества 

отоплителни материали на склад – пелети, дизелово гориво, дърва и въглища, 
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които са достатъчно за зимния период. Едно учебно заведение в с. Алеково, две 

детски градини в с. Българско сливово и Драгомирово се отопляват на 

електрическа енергия. 

 

 Община Стражица – Общината е осигурила твърдо и течно гориво за 

учебните, детските и социалните заведения. 

 

 Община Сухиндол - Общината е осигурила твърдо и течно гориво за 

учебните, детските и социалните заведения, с разчет на количествата за целия 

отоплителен сезон. 

 

 Заключение: От докладите на кметовете на общини може да се заключи, че 

е извършена проверка на наличностите от горива в детските, учебните, здравните 

и социални заведения на територията на съответната община, същите  са снабдени 

с необходимите им количества и имат готовност за работа при зимни условия и за 

осигуряване на нормалния учебен процес през експлоатационния период 

2018/2019 г. 

 

3. Готовност на енергопреносните, водопреносните, 

топлопреносните и газопреносните дружества за работа при зимни условия 

На проведеното на 30.11.2018 г. заседание бяха изслушани докладите на 

ръководителите на търговски дружества, осигуряващи електроснабдяване и 

водоснабдяване на територията на областта. Свои доклади представиха и 

ръководителите на ДАИ – Велико Търново, ВиК „Йовковци“ ООД 

„Топлофикация – ВТ“ АД, Електроразпределение Север АД, РОЦ – Горна 

Оряховица и Габрово и др. 

 

ОО“Автомобилна администрация“ – Велико Търново  
Изготвена е  Програма за превантивни мерки за създаване и осигуряване на 

нормални условия за живот и работа през есенно-зимния сезон 2018/2019 г. 

Гарантирано е  пълно съдействие от страна на ДАИ с  „Пътна полиция“ при 

осъществяване на контрол по пътищата на ППС.  Засиливане контрола за 

техническото състояние на МПС за осигуряване на безопасно и безпроблемно 

движение при зимни и усложнени зимни условия.  

 

ВиК „Йовковци“ ООД – Велико Търново  
Със заповед е наредено на всички райони и звена да извършат технически 

прегледи и да приведат в готовност за експлоатация при зимни условия всички 

хидротехнически съоръжения, водоснабдителни, канализационни мрежи, агрегати 

и др. Имаме разработен и утвърден план за действие при усложнена зимна 

обстановка. Извършена е профилактика и ремонт на аварийните дизелови 

агрегати, проверен е антифриза, заредени са с гориво. Извършена е профилактика 

и ремонт на всички работни помпени агрегати, проверени са резервните. При 

нужда се осигуряват аварийни групи. При настъпване на съответните условия 

докладва 2 пъти в денонощието за състоянието на водоподаването в населените 

места. 
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„Топлофикация – ВТ“ АД – Велико Търново 

Дължината на ТПН на „Топлофикация – ВТ“ АД е 41 км. Топлопроводите 

са положени в подземно в проходими и непроходими колектори / 33 км./ и 

въздушно /8 км./. Извършена е профилактика и ревизия на всички котли, 

профилактика и ревизия на всички циркулационни помпи работещи през 

отоплителния период, профилактика и ревизия на спирателната арматура. 

Профилактика е направена и на всички абонатни станции.  

През лятото по-голяма част от топлопреносната мрежа е действаща и 

работеща за БГВ и тази връзка са правени ремонти по отстраняване на течове по 

главни топлопреносими магистрали, топлофикационни камери. Топлопреносната 

мрежа е готова за есенно-зимен отоплителен сезон 2018/2019 г. 

 

Електроразпределение Север АД /АРП Север АД/ РОЦ – Горна 

Оряховица и Габрово 

На своята територия, Електроразпределение Север АД / АРП Север АД/, 

РОЦ Горна Оряховица и Габрово – Област Велико Търново, обслужва 2115 броя 

трафопостове, четири подстанции, собственост на компанията, 2517 км. Въздушна 

мрежа Ср.Н и НН и 568 км. кабелни линии Ср и НН. 

В съответствие със заложените разходи в ремонтната и инвестиционна 

програма за 2018 г. и във връзка с подготовката за предстоящия есенно-зимен 

сезон, към 30.10.2018 г., дружеството извърши ремонтни дейности и инвестиции в 

следните основни направления: по въздушни електропроводи и кабелни линии; по 

трансформаторни постове, възлови станции и подстанции; по въздушни мрежи 

ниско напрежение.  

Автомобилният парк на компанията е приведен в готовност, съобразно с 

изискванията за есенно-зимен период, а именно: обслужване на автомобилите, 

подмяна на масла и оборудване с гуми. Осигурен е антифриз, проведени са 

есенно-зимните прегледи и е организирана подмяна на летни гуми със зимни. 

Подсигурени са лични предпазни средства и специално зимно работно 

облекло на персонала. 

Осигурен е необходимия авариен резерв от основни видове материали и 

съоръжения, а именно стълбове НН, стълбове Ср.Н, проводник АС, силови 

трансформатори и трансформаторно масло. 

Изготвен е специализиран план за действия при снегонавявания, 

обледенявания и ураганни ветрове, който е част от плана за действие при 

бедствия и аварии на територията на област Велико Търново, обслужвана от 

Електроразпределение Север АД / АРП Север АД/, РОЦ Горна Оряховица и 

Габрово. 

 

Извод 

Чрез преглед на силите на Единната спасителна система, актуализация на 

общинските Щабове за изпълнение на общинските планове за защита при 

бедствие, на областния Щаб за изпълнение на областния план за защита при 

бедствие, създадената организация по процедура за ранно предупреждение на 

органите на изпълнителната власт, на съставните части на ЕСС и на населението и  
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в резултат на действията на кметовете на общини, ръководителите на 

териториални структури и управителите на търговските дружества, може да се 

обоснове извод, че на територията на Област Велико Търново са предприети 

необходимите мерки за осигуряване на нормалното функциониране на пътната 

инфраструктура, снабдяването и услугите на населението през зимния период и 

при усложнена зимна обстановка. 

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 
 

 


